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Titel Intern benchmarking inom detaljhandeln- En analys 

av upplevelser och kritiska framgångsfaktorer 
 
Bakgrund Benchmarking är ett populärt styrverktyg men studier 

har visat att benchmarking inte anses som ett lika 
effektivt förbättringsverktyg som andra styrverktyg, 
vilka kritiska faktorer som ligger bakom en 
framgånsrik benchmarking bör då undersökas. Efter 
en genomgång av tidigare studier fann vi dessutom att 
brister finns gällande vetskapen hur användandet av 
intern benchmarking upplevs. Få studier har gjorts 
inom detaljhandeln där intern benchmarking tycks 
vara användbart. 

Syfte Syftet med studien är att få en större kunskap kring 
upplevelserna av intern benchmarking inom 
detaljhandeln. Studien syftar även till att redogöra för 
vad det är som ligger bakom en framgångsrik intern 
benchmarking. 

  Frågeställningar                  Hur upplevs intern benchmarking inom detaljhandeln? 
Vilka är de kritiska faktorerna för framgångsrik intern 
benchmarking?  

 
Metod Studien utgörs av en kvalitativ ansats bestående av 2 

intervjuer med företagsledning och 5 intervjuer med 
varuhuschefer. Studien har även en kvantitativ del 
som består av en enkätundersökning med en 
population på 75 personer. 

 
Slutsats  Studiens slutsats är att intern benchmarking upplevs 

som motiverande, stimulerande, användbart i den 
dagliga verksamheten samt ökar förståelsen för 
organisationen. Kritiska faktorer bakom en 
framgångsrik intern benchmarkingprocess är en tydlig 
process, utbildning, tillgång till data, ett bra forum för 
kommunikation och högt deltagande av anställda. 
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Titel Internal benchmarking in retail- An analysis of 

experiences and critical success factors 
 
Background Benchmarking is a popular managament tool but 

studies have shown that benchmarking is not 
considered as an effective management tool as other 
management tools, what the critical factors behind a 
successful internal benchmarking should therefore be 
looked into further. We also found, after reviewing 
former studies, that there are lack of information 
about the experience of using internal benchmarking. 
Only a few studies have been done in retail where 
internal benchmarking seems useful. 

 
Aim The aim with the studie is to get more knowledge 

about the experiences of internal benchmarking in 
retail. The study also  aims to state the critical factors 
behind a successful internal benchmarking. 

 
Research questions What is the experience of internal benchmarking in 

retail? 
 What are the critical factors behind a successful 

internal benchmarking? 
 
Methodology The study has a qualitative approach and consists of 2 

interviews with management and 5 interviews with 
store managers. The studie also has an quantitative 
approach that consists of a survey with a population 
of 75 people. 

 
Conclusion  The conclusion of the study is that internal 

benchmarking are experienced as motivating, 
stimulating, useful in the daily business and also 
increases the understanding of the organization. 
Critical factors behind succescfull internal 
benchmarking process are a clear process, education, 
access of data, a good forum for communication and 
high participation rate of the employees. 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Det finns olika uppfattningar om vad som utgör ett framgångsrikt företag, men 
gemensamt för dessa företag är att de genom olika metoder har lyckats skapa 
konkurrensfördelar. För att möta utmaningar såsom minskade marknadsandelar och 
prispress använder sig företag av en mängd olika förbättringsverktyg. Ett av dessa är 
benchmarking (Freytag & Hollensen, 2001). Den formella definitionen av 
benchmarking är enligt Camp (1989, sida 10): 

“Benchmarking is a continuous process of measuring products, services, and 
practices against the toughest competitors or those companies recognized as 
industry leaders”. 

Benchmarking hjälper till att behålla en långsiktig framgång genom kontinuerlig 
jämförelse och lärande från andra organisationer, om styrverktyget används på rätt sätt 
(Global Benchmarking Network (GBN), 2010). 

Att jämföra sig med andra och lära sig av de bästa har gjorts länge och går att spåra 
långt tillbaka i tiden. Det finns spår från Japan där de har ordet “dantotsu” som betyder 
att försöka vara “the best of the best” men det är okänt hur långt tillbaka ordet går att 
spåra (Camp, 1989). Ett känt citat som kan kopplas till benchmarking är “If you know 
your enemy and know yourself, you need not fear the result of a hundred battles”, 
citatet är översatt till engelska från kinesiska och ska från början ha sagts av Sun Tzu år 
500 f.kr. (Camp, 1989, sida 3). Som begrepp myntades dock inte benchmarking förrän 
år 1979 då det amerikanska företaget Xerox Corporation började utvärdera sina 
tillverkningskostnader genom en process de kallade “competitive benchmarking” 
(ibid.).  

Benchmarking kan delas in i extern och intern benchmarking. Extern benchmarking är 
när ett företag jämför sin verksamhet med andra företag för att försöka effektivisera sin 
verksamhet. Intern benchmarking är när företag jämför olika enheter inom det egna 
företaget (Zairi & Leonard, 1994). För att försöka förbättra verksamheten internt kan 
exempelvis försäljningsstatistik hos olika butiker inom ett detaljhandelsföretag 
jämföras. Enligt Karlöf (2009) är intern benchmarking vanligare än extern 
benchmarking. Innan ett företag implementerar extern benchmarking bör de lära sig hur 
de ska effektivisera delar inom det egna företaget. Om företagets struktur gör det 
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möjligt så är en kombination av extern och intern benchmarking det som företag helst 
ska använda sig av för att lyckas med sitt förbättringsarbete (Karlöf, 2009). 

En undersökning av 1000 företag i Frankrike gjord av CCI 2003 visade att 50 % av 
företagen använde sig av benchmarking regelbundet och 80 % av användarna ansåg att 
benchmarking var ett effektivt verktyg för förbättring (Maire, Bronet & France, 2005). 
Enligt Boxwell (1994) så använde år 1989 nästan alla av de 500 största företagen i USA 
benchmarking och chefer på dessa företag ansåg att benchmarking gav dem de resultat 
som eftersträvades, ökad konkurrenskraft för deras företag. 

En av de branscher som präglas av minskade marknadsandelar och prispress, där 
benchmarking skulle kunna användas som ett förbättringsverktyg, är detaljhandeln. 
Detaljhandelsbranschen är en utpräglad småföretagarnäring, men trenden visar att stora 
företag och stora butiker utgör en allt större del av detaljhandeln (Handelns 
utredningsinstitut (HUI), 2010). Mellan 1990-2010 genomgick detaljhandeln en kraftig 
tillväxt och strukturomvandling, även detaljhandelns betydelse för Sveriges ekonomi 
och tillväxt ökade. Sedan mitten av 1990-talet har detaljhandeln haft en årlig utveckling 
på omkring 3 % vilket är starkare jämfört med många andra sektorer (HUI, 2010). Även 
om tillväxttakten är hög har konsumenter enligt HUI (2015) prioriterat andra branscher 
under en längre tid men år 2014 återfick detaljhandeln en större del av hushållens 
disponibla inkomst. Idag omsätter detaljhandeln i Sverige omkring 600 miljarder kronor 
varje år och sysselsätter cirka 255 500 medarbetare (HUI, 2014). 

1.2 Problemformulering 

Att hantera benchmarking på rätt sätt innebär en strategisk styrka för företaget och om 
den inte används alls innebär det en stor svaghet (GBN, 2010). Inom företag som är 
uppbyggda med filialstruktur, som exempelvis butikskedjor inom detaljhandeln, 
används inte benchmarking i så stor utsträckning som det finns möjlighet till (Karlöf, 
2009). Då ett företag består av ett flertal liknande produktions- eller försäljningsställen 
är framförallt intern benchmarking enkelt att genomföra då informationen bör vara 
lättillgänglig inom företaget.  

Det är ledningen som upprättar hur benchmarking ska fungera vilket de sedan förmedlar 
till lägre positioner i företaget. Om inte de som ingår i de lägre positionerna gör något 
med informationen som fås från benchmarking kommer inte något förbättringsarbete att 
ske utan då kostar benchmarkingen mer än vad den gör nytta (Karlöf, 2009). De 
anställda har alltså en viktig roll i förbättringsarbetet, då organisationen är beroende av 
individuella prestationer. Om de inte gillar verktyget eller inte har förståelse för 
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verktyget kan de strunta i att använda det. Även om ledningen förstår vikten av 
förbättringsarbetet så är det även viktigt att få andra som är delaktiga i processen att 
förstå detta. Anställdas deltagande är enligt Camp (1989) något som krävs för att nå en 
överlägsen prestation. Det är därför viktigt att se till att dessa personer upplever 
benchmarking som positivt så att de vill använda verktyget i sitt dagliga arbete. 

År 2010 gjordes en global undersökning om användningen av benchmarking, med mer 
än 450 respondenter från 44 olika länder. Enligt den undersökningen, som gjordes av 
GBN (2010), så är benchmarking ett populärt förbättringsverktyg som ökar i 
popularitet. Av 20 olika förbättringsverktyg var benchmarking ett av de mest använda 
verktygen. Trots benchmarkingens popularitet ansågs inte effektiviteten hos verktyget 
vara lika hög som hos andra förbättringsverktyg. Detta beror troligtvis på att 25 % av 
respondenterna som använde verktyget inte hade fått någon utbildning i det, och 
ytterligare 30 % svarade att endast några få utvalda hade fått utbildning i det. Dessutom 
svarade 30 % att ingen speciell metod följs när benchmarking utförs. Endast 30 % av de 
som använde benchmarking svarade att sex av tio benchmarkingprojekt har lett till 
förbättringar i organisationen. Detta tyder på att många benchmarkingprojekt inte leder 
till något förbättringsarbete. 

Undersökningen gjord av GBN (2010) kom fram till att stöd från ledningen, förståelse 
för den egna processen samt klara mål för projektet var de viktigaste faktorerna för att 
benchmarking ska fungera bra. Två andra viktiga förutsättningar för en lyckad 
implementering är resurser, främst människor och tid, och även träning av de anställda 
som är delaktiga i insamlingen och analysen (Cook, 1995). 

Enligt Camp (1989) upplevs benchmarking som stimulerande och positivt av de 
deltagande individerna, vilket är en förutsättning för att benchmarkingarbetet ska 
fungera bra. Benchmarking är ett centralt styrt verktyg som används på olika nivåer i 
organisationen. Det är viktigt att veta hur de inblandade upplever styrverktyget för att 
veta hur verktyget kan användas och utformas på bästa sätt. Genom att undersöka vilka 
upplevelser som finns hos de inblandade kring intern benchmarking kan en utvärdering 
kring verktygets effektivitet göras. Då det inom detaljhandeln finns potential att 
använda intern benchmarking i större utsträckning än vad som görs nu gör det intressant 
att göra en utvärdering kring verktygets effektivitet inom just detaljhandeln. Då skulle 
även frågan kring varför inte benchmarking används inom detaljhandeln i så stor 
utsträckning som det skulle kunna göras besvaras.  

Tidigare studier inom ämnet benchmarking fokuserar främst på andra branscher än 
detaljhandeln och på extern benchmarking, men några få studier har även gjorts inom 
detaljhandeln och intern benchmarking. Denna studie bidrar dock med en ny synvinkel 
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på intern benchmarking inom detaljhandeln, varför den är ett bidrag till forskningen. 
Tidigare studier fokuserar på hur intern benchmarking används inom detaljhandeln, där 
resultaten har visat att intern benchmarking är applicerbart inom detaljhandel (se avsnitt 
2.3 Tidigare studier). Brister finns dock gällande kunskapen om hur användandet av 
intern benchmarking upplevs av de inblandade. De inblandade i arbetet borde ändå ses 
som en viktig faktor för att benchmarkingarbetet ska användas i så stor mån som det går 
och så effektivt som möjligt. Då benchmarking är en aktivitet som blir alltmer populär 
samtidigt som dess effektivitet upplevs som bristande kräver ämnet vidare studier för att 
bredda den akademiska kunskapen och utvärdera dess styrkor och svagheter.  

1.3 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att få en större kunskap kring upplevelserna av intern 
benchmarking inom detaljhandeln. Att undersöka hur intern benchmarking upplevs kan 
senare ge underlag till hur användningen och utformningen av styrverktyget skulle 
kunna förbättras. Studien syftar även till att redogöra för vad det är som ligger bakom 
en framgångsrik intern benchmarking. Detta leder oss till studiens forskningsfrågor som 
presenteras nedan. 

• Hur upplevs intern benchmarking inom detaljhandeln? 

• Vilka är de kritiska faktorerna för framgångsrik intern benchmarking? 
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1.4 Disposition 

I detta avsnitt kommer en kortare beskrivning av studiens olika kapitel ges för att 
läsaren ska få en överblick av de olika kapitlen och hur studien är uppbyggd. 

Kapitel 2 – Teori 
Detta kapitel börjar lite bredare och presenterar teorier om olika sorters jämförelser 
innan det smalnar av mot benchmarking och tillslut intern benchmarking. Olika teorier 
som behandlar olika områden av intern benchmarking presenteras innan kapitlet 
avslutas med ett avsnitt som presenterar tidigare studier som gjorts inom samma 
område. 

Kapitel 3 – Metod 
I metodavsnittet ges en beskrivning av hur studien har genomförts. Kapitlet börjar med 
att ge en beskrivning av studiens design och hur insamlingen av teorin gått till, innan 
företaget presenteras och även de två metoderna som använts till empiriinsamlingen 
förklaras. I den här studien har både intervjuer och en enkätundersökning gjorts vilket 
diskuteras i det här kapitlet. Kapitlet avslutas med diskussioner kring studiens och 
källornas kvalitet. 

Kapitel 4 – Resultat 
I kapitel 4 kommer den insamlade empirin att presenteras. Empirin består av material 
som insamlats från sju intervjuer och en enkätundersökning, allt är insamlat från ett och 
samma företag. Två av intervjuerna har varit med ledningen och fem av intervjuerna har 
varit med varuhuschefer. Först presenteras ledningens intervjuer där de förklarar 
företagets interna benchmarking men även hur de tror varuhuschefer upplever den 
interna benchmarkingen. Sedan presenteras intervjuerna med varuhuscheferna och 
tillslut även enkäterna. 

Kapitel 5 – Analys 
Ledningens och varuhuschefernas svar analyseras här i kapitel 5, svaren jämförs med 
varandra och detta kopplas även samman med de teorier som presenterats tidigare i 
kapitel 2. Analysen presenteras i samma struktur som teorierna presenterades för att ge 
en tydlig struktur för läsaren. 

Kapitel 6 – Slutsats 
Kapitel 6 är det sista kapitlet och här presenteras studiens resultat. De forskningsfrågor 
som tidigare har presenterats kommer besvaras och kapitlet avslutas sedan med förslag 
till vidare forskning inom området.  
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2 Teori 
Att jämföra sig med varandra är något människan gjort i alla tider. Detta är även något 
som görs inom och mellan organisationer. Vid en jämförelse med andra kan 
organisationer ta reda på hur effektiva de själva är i sitt resursutnyttjande. Anledningen 
till att jämföra sig med varandra är att kunna se vad som kan göras bättre. Inom 
ekonomisk styrning finns många olika sorters jämförelseverktyg som kan användas för 
att förbättra organisationers verksamhet. Exempel på dessa verktyg är, förutom 
benchmarking, budgetuppföljning, prestationsmätning och måluppföljning.  

Budgetuppföljning är en process där budgeterade eller planerade värden jämförs med 
verkliga värden och där chefernas prestationer utvärderas, detta genomförs oftast 
månadsvis (Lundberg & Mazur, 2007). Med hjälp av budgetuppföljning kan ett 
belöningssystem utformas och även en ny budget skapas (ibid.). En viktig del i 
budgetuppföljningen är att analysera avvikelser, då dessa fungerar som en alarmklocka 
för organisationen (ibid.). Med hjälp av avvikelserna i budgetuppföljningen kan även 
enskilda medarbetares prestationer utvärderas (ibid.).  

Prestationsmätning innebär att företagets och enskilda anställdas prestationer mäts och 
sammanställs. Prestationsmätning ger företag möjlighet att mäta graden av 
måluppfyllelse genom att utvärdera och kontrollera produktionsprocesser (Ghalayini & 
Noble, 1996). Prestationsmätningen kan sedan användas för att utföra benchmarking. 
Ett problem som oftast uppstår hos organisationer som använder prestationsmätning är 
att ingen nytta dras av informationen som prestationsmätningen genererar (Neely & 
Bourne, 2000). Förut var ofta problemet att fel saker mättes men i dagens samhälle mäts 
istället för mycket. Det är viktigt att organisationer fokuserar på att mäta det som är 
relevant och som de sedan kan dra nytta av, då prestationsmätning är mycket kostsamt 
(ibid.).  

I dagens samhälle är de flesta organisationer målstyrda där måluppföljning görs genom 
resultatbaserade system (Granberg, 2011). Med målstyrning och måluppföljning vill 
organisationer försöka att effektivisera verksamheten på bästa sätt. Det är viktigt att 
målen ska kunna uttryckas i mätbara enheter och att det som mäts är relevant att mäta 
(Granberg, 2011). En undersökning gjord av Forsberg (2007) visade att det förekommer 
en brist på måluppföljning där 63 % av företagen angav att de arbetar mot tydliga mål 
men endast 47 % av företagen följde upp målen regelbundet.   
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2.1 Förbättringsarbete 

Offensiv kvalitetsutveckling och continuous improvements är två andra viktiga 
strategier inom ramen för förbättringsarbete som hänger samman med benchmarking. 

Offensiv kvalitetsutveckling/TQM 
Offensiv kvalitetsutveckling som det kallas på svenska, handlar om att arbeta med ett 
ständigt förbättrings- och utvecklingsarbete med kunden i fokus (Bergman & Klefsjö, 
2012). Detta ska göras med alla medarbetare delaktiga och bör baseras på fakta. Med 
kvalitet i begreppet kvalitetsutveckling menas en produkts förmåga att tillfredsställa, 
och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar (ibid.).  

Offensiv kvalitetsutveckling är ungefär det samma som engelskans Total Quality 
Management (TQM). TQM och benchmarking är nära besläktade då båda handlar om 
ett förbättringsarbete. Benchmarking kan ses som en integrerad del i TQM då synsätten 
är liknande. Zairi och Leonard (1994) hävdar att det är en ”hönan och ägget”-situation 
mellan TQM och benchmarking: det är svårt att veta vilken av dem som ska 
implementeras först. Vidare hävdar de att det finns en stor koppling mellan begreppen 
och har ett företag implementerat det ena bör de även implementera det andra. Har ett 
företag implementerat TQM är det inte svårt att även implementera benchmarking, och 
har ett företag börjat med att implementera benchmarking finns det ingen orsak till att 
inte implementera hela TQM-konceptet. 

Inom offensiv kvalitetsutveckling finns sex viktiga värderingar som utgör det som 
kallas hörnstensmodellen. Dessa hörnstenar ska sedan bilda en helhet med hjälp av 
lämpliga arbetssätt och verktyg. Dessa hörnstenar är även viktiga vid ett 
benchmarkingarbete som syftar till att öka kvaliteten (Cook, 1995). Även Watson 
(2007) hävdar att de sex hörnstenarna angränsar väl till benchmarking. Nedan beskrivs 
hörnstenarna mer detaljerat utifrån Bergman och Klefsjö (2012). 

Sätt kunderna i centrum: Kvalitet är något som värderas av kunderna, därför ska 
de sättas i centrum. Kvalitet är ett relativt begrepp som bestäms av bland annat 
konkurrensen på marknaden. Fokus måste därför alltid vara på kunden. 

Basera beslut på fakta: Slumpfaktorer ska inte ha en avgörande betydelse vid 
arbetet med offensiv kvalitetsutveckling utan alla beslut ska vara väl underbyggda. 

Arbeta med processer: Processer är nätverk som består av sammanhängande 
aktiviteter som upprepas. Processerna ska vara så resurssnåla som möjligt men 
samtidigt kunna tillfredsställa kunderna. Här kommer begreppet benchmarking in då ett 
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annat ord för det är processjämförelse, vilket definieras enligt Bergman och Klefsjö 
(2012) som ett arbetssätt för att finna möjligheter för processförbättringar. 
Benchmarking i denna bemärkelse handlar om att studera processer och inte produkter. 

Arbeta med ständiga förbättringar: Det är viktigt att hela tiden försöka förbättra 
kvaliteten på verksamheten. Det finns alltid ett sätt att åstadkomma högre kvalitet till en 
lägre kostnad.  

Skapa förutsättningar för delaktighet: För att kvalitetsarbetet ska bli 
framgångsrikt är det viktigt att se till så att alla medarbetare är delaktiga och aktivt kan 
påverka beslut i förbättringsarbetet. 

Ett engagerat ledarskap: För att kunna åstadkomma en kultur för offensiv 
kvalitetsförbättring är ett engagerat ledarskap den viktigaste delen. Chefer ska fungera 
som föredömen och kommunicera väl för att skapa ett engagemang och delaktighet hos 
sina medarbetare. 

Continuous improvements 
Continuous improvements (CI) är en strategi där alla i en organisation jobbar med att 
öka effektiviteten i hela organisationen. En del av CI arbetet som har funnits med sen 
strategin först utvecklades, ligger i att belöna förbättringsförslag och utveckla anställda 
genom att tillhandahålla med utbildningsmöjligheter (Singh & Singh, 2015). 

För att CI ska fungera i en organisation måste det skapas en företagskultur där ett 
lärande genom förbättringar ligger som grund och sedan se till att hela organisationen 
eftersträvar detta. Att denna företagskultur sprids i hela organisationen är en viktig 
faktor. Det och att CI ses som ett långsiktigt projekt är två av de viktigaste faktorerna 
för att CI ska fungera i ett företag (Augsdorfer & Harding, 1995). Andra viktiga faktorer 
innefattar att delar av CI-arbetet har tydliga mål och milstolpar, att det finns en 
underliggande stödjande kultur som gör att alla känner att de har något de kan bidra 
med, att det finns en effektiv kommunikation och decentraliserat beslutsfattande, och att 
det finns problemlösande verktyg tillgängligt (Bessant, Caffyn, Gilbert, Harding & 
Webb, 1994). Implementeringen av CI leder till många fördelar där ökad produktivitet, 
bättre kvalitet och motiverande arbetsmiljöer är några av dem (Tripathi 2005). Alla 
dessa små ständiga förbättringar på olika delar i företaget leder i sin tur till ökad 
produktivitet och lönsamhet för organisationen samtidigt som förbättringsarbetet blir en 
naturlig del av arbetet. 
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Eftersom benchmarking kan ses som en del av TQM, vilket handlar om 
förbättringsarbete, är även benchmarking en del av continuous improvements (Zairi & 
Leonard, 1994). För att benchmarking ska utvecklas krävs det att processen upprepas 
regelbundet (ibid.).  

2.2 Benchmarking 

Benchmarking är en kontinuerlig process som handlar om att hela tiden jämföra sig med 
andra för att försöka bli ”the best of the best”. Benchmarking används för att definiera 
vad kunder efterfrågar, upprätta effektiva mål, utveckla mått på produktivitet och bli 
konkurrenskraftig. För att nå en överlägsen prestation krävs ledningens engagemang, 
kommunikation och anställdas deltagande (Camp, 1989). Det som kan jämföras genom 
benchmarking kan exempelvis vara omsättning, kundnöjdhet, antal anställda, 
avkastning på investeringar m.m. (Reider, 2002). Benchmarkingprocessen, utvecklad av 
Robert C. Camp ser ut enligt följande: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.1. Benchmarkingprocessen. (Camp 1989, sida 17) 
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Det talas oftast om intern eller extern benchmarking men benchmarking kan delas in i 
fyra olika typer: intern benchmarking, konkurrentbenchmarking, funktionell 
benchmarking, och generisk benchmarking (Camp, 1995). Konkurrentbenchmarking, 
funktionell benchmarking och generisk benchmarking är alla en form av extern 
benchmarking (ibid.). Konkurrentbenchmarking handlar, precis som det låter, om att 
jämföra sig med sina konkurrenter, funktionell benchmarking handlar om att jämföra 
sig med icke-konkurrerande företag inom samma bransch, och generisk benchmarking 
handlar om att jämföra sig med företag i helt andra branscher (ibid.).  

2.2.1 Intern benchmarking 
När en jämförelse görs mellan olika enheter inom ett och samma företag eller 
organisation kallas det för intern benchmarking (Zairi & Leonard, 1994). Intern 
benchmarking används inom en organisation för att sprida “best practice” till andra 
enheter inom samma organisation (Boxwell, 1994). Karlöf och Östblom (1994) kallar 
det för att jämföra och söka efter “bästa interna metod”. En organisation som arbetar 
med detta styrmedel öppnar upp för en miljö med tvåvägskommunikation och 
delaktighet (Cook, 1995). Karlöf (2009) håller med Cook och skriver att de personer 
som deltar blir stimulerade och inspirerade av den inblick, som möjliggörs av intern 
benchmarking, i andra delar av organisationen som ligger en bit ifrån den egna. 

Något som kan mätas genom intern benchmarking är exempelvis omsättning, 
kundnöjdhet och anställdas motivation. Exempel på hur intern benchmarking kan 
utföras är genom att jämföra kundnöjdheten mellan olika butiker inom en kedja för att 
sedan titta på de bakomliggande orsakerna till skillnader i kundnöjdhet och försöka 
implementera de bästa metoderna för hög kundnöjdhet inom alla enheter. Det är viktigt 
att inte bara undersöka vilken enhet som har högst kundnöjdhet utan även kunna föra 
över processerna som gör att kundnöjdheten är hög, till andra delar i företaget.  

Frågorna företaget då kan ställa sig är: 

• Vilken del av organisationen har högst kundnöjdhet? 
• Vilken del av organisationen tar bäst hand om klagomål från kunder? 

Dessa frågor leder fram till frågan som utgör kärnan i benchmarkingen: 

• Hur gör dessa delar av organisationen för att bli bäst? 

(Zairi & Leonard, 1994) 
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För företag som använder sig av benchmarking så är ett vanligt tillvägagångssätt att 
först jämföra internt, sedan benchmarka inom branschen och sista steget är att jämföra 
mot en god förebild utanför branschen (Karlöf, 2009). Intern benchmarking är ett steg 
innan extern benchmarking (Southard & Parente, 2007). De företag som först använder 
sig av intern benchmarking har mer information att erbjuda när de sedan vill fortsätta 
med extern benchmarking (Boxwell, 1994). Företag som endast implementerar intern 
benchmarking riskerar att få en introvert syn, så vida de inte använder intern 
benchmarking som grund för att sedan även utöka till extern benchmarking (Freytag & 
Hollensen, 2001). 

En central utmaning vid användning av benchmarking är att förstå länken mellan 
individuellt och organisatoriskt lärande (Freytag & Hollensen, 2001). Eftersom att 
organisationer består av individer är de beroende av individuella prestationer och 
handlingar. Genom benchmarking är det ofta enkelt att uppmärksamma och överföra 
“goda” handlingar men det är desto svårare att se till att individer utför dem på rätt sätt 
(ibid.). 

För att benchmarking ska fungera på ett bra sätt är det enligt Karlöf (2009) viktigt att 
ledningen får med sig de anställda i organisationen, vilket gäller för alla 
förändringsprojekt. Om de anställda inte är med på vad som sker och varför, kommer de 
göra motstånd eller strunta i att använda verktyget vilket gör att benchmarkingarbetet 
inte fungerar som det ska. De anställda måste förstå processen och ändra sitt tankesätt, 
medan organisationen ger dem stöd för att framgång ska nås (Freytag & Hollensen, 
2001). 

Benchmarkingprocessen bidrar till motivation och energi hos de inblandande. 
Motivation skapas enligt Karlöf (2009), som hänvisar till Herzbergs hygien- och 
motivationsfaktorer, av arbetsrelaterade faktorer såsom karriärmöjligheter och 
återkoppling. Benchmarking möjliggör för dessa faktorer och leder till energi, drivkraft, 
och arbetstrivsel, vilka är delar av motivation (ibid.). De som anser att benchmarking är 
mest motiverande och uppskattar det mest är oftast ambitiösa människor (ibid.).  

Fördelar med intern benchmarking 
En fördel med intern benchmarking jämfört med extern benchmarking är att det är 
enklare och det är relativt färre problem med det arbetssättet (Cook, 1995). Det är både 
enklare och snabbare med intern benchmarking än med extern benchmarking då det 
som behövs, som data och information, finns inom organisationen och ingen 
fördröjning uppstår när inga externa parter behöver bli inblandade och godkänna 
utlämnandet av information (ibid.). Det gör att kunskap lättare sprids inom 
organisationen och kan leda till en utvecklad lärokurva då kollegor är mer benägna att 
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dela med sig av sin kunskap och erfarenhet till andra inom organisationen än vad 
externa parter skulle vara (Boxwell, 1994). Att kunskap delas inom en organisation kan 
leda till minskade prestationsskillnader mellan olika enheter och då även förbättra 
organisationens totala prestation (Karlöf & Östblom, 1994). En annan fördel med intern 
benchmarking är att det inom en organisation används samma språk, arbetsmetoder och 
system vilket leder till att kommunikationen mellan olika parter förenklas (Cook, 1995). 

Southard och Parente (2007) gjorde en undersökning på ett företags benchmarking och 
gjorde en unik upptäckt. Företaget hade minskat sina ”scrap rates” med nära 40 procent, 
vilket gav en årlig inbesparing på $300,000, genom att använda sig av intern 
benchmarking. Att extern benchmarking ger stora kostnadsbesparingar har många 
undersökningar visat, men att även intern benchmarking kan leda till så stora besparing 
hade tidigare varit okänt. Southard och Parente (2007) menar efter denna upptäckt att 
intern benchmarking är överlägsen extern benchmarking. Om ledningen i ett företag 
förbereder sig väl utgör fördelarna av intern benchmarking en stor grund för 
“continuous improvements” (Tutcher, 1994). 

Nackdelar med intern benchmarking 
Att enbart söka efter goda prestationer inom en organisation begränsar chansen att finna 
prestationer i världsklass (Karlöf & Östblom, 1994). Freytag och Hollensen (2001) 
menar att det finns en gräns för hur mycket effektivare en organisations processer kan 
förbättras när det enbart sker en intern jämförelse. Tillslut måste andra åtgärder 
övervägas. Det kan även vara så att det som organisationen kommer fram till som intern 
standard är lägre än vad det är för andra organisationer, vilket skapar en självbelåtenhet 
(Cook, 1995). Att använda intern benchmarking där enheter inom en organisation 
ständigt jämförs med varandra kan skapa revirtänk och interna stridigheter, och istället 
för att söka förbättringar pekas bara fel ut (Karlöf & Östblom, 1994). 

2.2.2 Risker med benchmarking 
Det finns vissa risker med benchmarking, som är de samma vare sig det gäller extern 
benchmarking eller intern benchmarking. Dessa uppkommer främst på grund av brist på 
inriktning och prioritet, brist på strategisk relevans, brist på ledarskap, brist på 
uthållighet eller brist på planering (Cook, 1995). Enligt Cook (1995) är det viktigt att 
vara medveten om potentiella fallgropar och att vara väl förberedd inför uppgiften är 
nyckeln till effektiva benchmarkingprogram. De nämnda fallgroparna beror på flera 
stycken orsaker som gör att företag eller organisationer stöter på hinder. Det kan vara att 
ledningen inte är helt med på idén, att det är oklart vem som egentligen har hand om 
programmet eller att programmet bara rinner ut i sanden då det tar för lång tid och 
intresset bland de involverade tappas. Det kan även bero på att projektledaren byts ut 
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innan programmet är klart, att programmet tar för mycket tid från det vanliga arbetet, att 
det arbete som görs för benchmarkingprojektet inte ses som relevant för arbetet eller att 
det helt enkelt är fel personer som är involverade i programmet. Ledningen kan även 
komma fram till vissa saker som de anser är viktiga att mäta men att arbetsgrupperna 
som ska samla in informationen inte mäter de överenskomna frågorna (ibid.). 
Ytterligare en risk är att ledningen tappar fokus från de anställda och orsakar utbrändhet 
på grund av för hög press bland de anställda (Freytag & Hollensen, 2001).  

2.2.3 Viktigt för framgångsrik benchmarking 
Det viktigaste för en lyckad implementering av benchmarking, såsom vid alla 
förändringsprocesser, är att ledningen är engagerad i projektet och uppfattas som den 
som leder och stöder projektet (Cook, 1995; Tutcher, 1994). I den undersökningen som 
gjordes av GBN (2010) kom de fram till att stöd från ledningen, förståelse för den egna 
processen samt klara mål för projektet var de viktigaste faktorerna för att benchmarking 
ska fungera bra. Två andra viktiga förutsättningar för en lyckad implementering är 
resurser, främst människor och tid, och även träning av de anställda som är delaktiga i 
insamlingen och analysen (Cook, 1995). Om de anställda inte är inblandade i 
benchmarkingprocessen eller inte förstår den kan det orsaka att de vägrar genomföra de 
förändringar som benchmarkingarbetet visar vara nödvändiga (Freytag & Hollensen, 
2001). Intresset och engagemanget för ett projekt ökar när anställda känner att de är 
delaktiga i beslutsfattandet (Hyland & Beckett, 2002). Det minskar även osäkerheten 
och minskar risken för biverkningar som kan komma av detta (Moshowitz, 1989). 
Chansen för att olika beslut blir implementerade är större då anställda känner 
delaktighet i beslutet (Hyland & Beckett, 2002; Moshowitz, 1989). En öppenhet inom 
organisationen är även viktig för att det ska gå att genomföra benchmarking på bästa 
sätt samt ett engagemang hos alla delaktiga (Tutcher, 1994). Dessa faktorer för en 
framgångsrik benchmarking visar att det behövs ett stort grundjobb från ledningens sida 
innan benchmarkingarbetet påbörjas (ibid.). 

2.3 Tidigare studier 

2.3.1 Benchmarking inom detaljhandeln 
Andersson, Brejke och Pourtorab (2006) har undersökt användningen av benchmarking 
i den svenska detaljhandeln genom en kvalitativ fallstudie på fyra företag: AB Lindex, 
KappAhl AB, Hennes & Mauritz AB och Dressmann AB. Resultatet visade att samtliga 
fallföretag använder sig av intern benchmarking på liknande sätt medan hälften av 
fallföretagen även använder extern benchmarking. Benchmarkingen används i 
fallföretagen främst som ett intern hjälpmedel i syfte att effektivisera verksamheten. 
Anledningen till att intern benchmarking används i större utsträckning hävdar 
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författarna i studien kan bero på att denna typ av benchmarking är lämplig för 
kedjeföretag som har flera enheter på olika geografiska platser. Författarna av studien 
konstaterar att det i samtliga fallföretag fanns möjlighet till en aktivare användning av 
benchmarking.  

Gabrielson, Killander och Lindberg (2008) har undersökt hur intern benchmarking 
fungerar på detaljhandelskedjan H&M. Resultatet av den studien visar att H&M arbetar 
med aktiv intern benchmarking i stor utsträckning. Alla H&M butiker i Sverige jämförs 
med varandra genom procentjämförelser. En gång om året får varje butik ett betyg som 
sedan jämförs mellan butikerna. Butikscheferna anser att positiva resultat har uppnåtts 
genom det interna benchmarkingarbetet de har genomfört, men just begreppet 
benchmarking används inte. Författarna till studien har konstaterat att intern 
benchmarking passar bra på ett företag som H&M. Författarna rekommenderar andra 
detaljhandelsföretag att inspireras av H&M för att finna effektivare och bättre 
arbetsmetoder i den egna verksamheten.  

2.3.2 Benchmarking inom andra branscher 
En studie inom hemelektronikbranschen visar att flera ledande kedjor inom den svenska 
marknaden anser att de inte arbetar med benchmarking på ett aktivt sätt (Lemonte & 
Johansson, 2008). Författarna till studien konstaterar att fenomenet benchmarking inte 
har nått lika hög framgång i Norden som det har i Japan och USA. Efter en fallstudie av 
de två hemelektronikkedjorna som faktiskt använder benchmarking kunde det 
konstaterats att de använder benchmarking omedvetet utan att veta vad själva begreppet 
benchmarking egentligen innebär.  

2.3.2 Intern benchmarking inom andra branscher 
Askevik, Dahlborg och Freiholtz (2009)  har gjort en studie om intern benchmarking på 
ett tillverkningsföretag. Resultatet av studien visar att den interna benchmarkingen har 
gett många positiva effekter för fallföretaget. Författarna hävdar att benchmarking inte 
fungerar likadant i praktiken som i teorin. Fallföretaget tillämpar inte alla teorier som 
författarna har beskrivit och begreppet benchmarking används inte heller. För 
närvarande fungerar inte fallföretagets benchmarking tillsammans med dess 
belöningssystem. Slutsatsen i studien är att det är tydligt att benchmarkingen inom 
fallföretaget skulle kunna förbättras om teorierna tillämpas mer.  

Inom bankvärlden finns det flera studier gjorda angående intern benchmarking. 
Bengtsson och Ohlssons (2012) studie på åtta svenska banker visar att de flesta banker 
lägger störst vikt vid intern benchmarking framför extern benchmarking. Ingen av de 
undersökta bankerna har någon fastställd definition för begreppet benchmarking men 
det är ändå ett välkänt begrepp inom de högre positionerna. Författarna av studien 
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rekommenderar samtliga banker att sprida företeelsen benchmarking till de lägre 
positionerna och få alla att vara delaktiga. Författarna av studien drar slutsatsen att 
effekterna av benchmarking är de samma oavsett bransch. En annan slutsats som har 
dragits är även att bankerna tror att benchmarking har potential som ännu inte utnyttjas.  

Karlevid och Sandell (2010) har gjort en studie om styrmedel på två banker. Båda 
bankerna anser att intern rankning, vilket kan liknas vid intern benchmarking, är viktigt 
för att motivera anställda och driva företaget framåt.  

  



 
 

16 

3 Metod 

3.1 Forskningsdesign   

3.1.1 Metodansats 
Då syftet med studien är att få en större kunskap av upplevelserna av intern 
benchmarking inom detaljhandeln samt undersöka vilka kritiska faktorer som ligger 
bakom en framgångsrik intern benchmarkingprocess passar en iterativ metodansats bäst, 
vilket är en blandning av deduktiv och induktiv ansats (Bryman, 2011). 

Studien utgår från en deduktiv metodansats där tidigare teorier som tillämpats inom 
intern benchmarking och detaljhandeln undersökts för att se om de stämmer med den 
insamlade empirin. Om empirin ej stämmer överens med teorierna måste teorierna 
omformuleras (Bryman, 2011). Då inte mycket forskning finns inom företeelsen har 
studien även haft ett syfte som delvis kan liknas vid ett explorativt syfte där en induktiv 
metod ofta används. Efter att den första empirin samlats in med hjälp av intervjuer fick 
vi nya idéer som ledde oss till andra intressanta teorier som kunde komplettera de 
teorier vi hade hittat från början. Dessa nya teorier testade vi sedan mot ny empiri vi 
samlat in med hjälp av en enkätundersökning. 

Då frågeställningarna syftar till att förstå eller hitta ett mönster har en kvalitativ metod 
valts som primär metod, vilket är att föredra enligt Trost (2010). Vid val av metod finns 
två huvudsakliga inriktningar, kvantitativ eller kvalitativ. En kvantitativ studie handlar 
om att mäta något i siffror (ibid.). Denna metod är mer formaliserad och strukturerad 
men har lägre utsträckning av kontroll från forskarens sida (Holme & Solvang, 1997). 
En kvalitativ studie handlar om att undersöka något som inte går att mäta i siffror 
(Trost, 2010). Kvalitativa metoder innebär en djupare förståelse av det vi studerar och 
kännetecknas av närhet till respondenterna (Holme & Solvang, 1997). Studien syftar till 
att undersöka en företeelse som inte tidigare har undersökts vilket även gör en kvalitativ 
ansats lämplig, då man kan ta reda på varför det är som det är (Trost, 2010). Dessutom 
syftar studien till en djupare förståelse, varför en kvalitativ ansats också är lämplig. Den 
kvalitativa ansatsen kommer i denna studie att behandlas genom intervjuer. 

För att komplettera studiens empiriinsamling har även en kvantitativ undersökning 
genomförts. För att kunna pröva de resultat den kvalitativa ansatsen har kommit fram 
till och kunna göra jämförelser kan det vara bra att komplettera med en kvantitativ 
metod. Den kvantitativa delen kommer i denna studie att behandlas genom enkäter. 
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Kvalitativa undersökningar har sin styrka i att de kan visa en helhetsbild (Holme & 
Solvang, 1997). En nackdel är dock att flexibiliteten i en kvalitativ undersökning kan 
göra det svårt att jämföra olika respondenters svar med varandra (ibid.). Denna svaghet 
försöker en kvantitativ metod komma till rätta med, genom att standardisera 
uppläggningen (ibid.). 

3.2 Presentation av företag 

Åhléns AB (kommer hädanefter enbart benämnas Åhléns eller företaget) är en del av 
detaljhandelskoncernen Axstores som i sin tur är en del av Axel Johnson AB. Åhléns 
grundades år 1899 och utgörs av 76 varuhus i Sverige och 32 butiker i Norge. I Sverige 
erbjuds de tre affärsområdena Mode, Skönhet och Hem i varuhusen. (Åhléns, 2015) 

Empirin som samlas in kommer behandla 75 stycken varuhus, vilket är samtliga 
svenska Åhléns-varuhus exklusive Åhléns City i Stockholm, då detta är avsevärt 
mycket större med en komplexare organisation. 

Den del av organisationen som denna uppsats ämnar behandla, försäljningssidan av 
organisationen, består av 75 stycken varuhuschefer. Deras chefer är regioncheferna, 
som är tre stycken till antalet och ansvarar för varsin geografisk region (södra Sverige, 
mellersta Sverige och norra Sverige). I samma led som regioncheferna finns ett antal 
försäljningscontrollers. Regionchefernas och försäljningscontrollrarnas chef är sales 
manager. Över sales manager är sedan retail operations manager, som i sin tur har VD:n 
som chef. I den här uppsatsen benämner vi alla som är över varuhuscheferna på 
försäljningssidan som ”ledningen” då dessa personer ingår i försäljningsledningen.  

3.2.1 Val av företag och fokusområde 
Anledningen till att just Åhléns har valts som företag beror bland annat på dess 
marknadsposition. Åhléns är en unik kedja inom detaljhandeln då de tillhandahåller 
både mode, heminredning och skönhetsprodukter. Dessutom är de en stor aktör på 
marknaden och har relativt många butiker i Sverige. Dessa faktorer gör att Åhléns 
lättare går att jämföra med diverse olika butiker inom detaljhandeln då många olika 
delar täcks in av dem. Då företaget består av många olika butiker som är centralt styrda 
går det att jämföra de olika varuhuschefernas upplevelser angående intern 
benchmarking på ett smidigt sett då inga kulturella eller organisatoriska skillnader finns 
mellan enheterna. Åhléns har även en lång historia vilket ofta säkerställer det medvetna 
användandet av olika ekonomiska styrverktyg.  

Fokus i denna uppsats är på varuhuscheferna. Att detta fokus har tagits beror på att det 
är på varuhuschefsnivå som en utvärdering av benchmarking kan göras. De lägre 
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positionerna inom en sådan här organisation har sällan någon inblick i ledningens styr-
och-strategiverktyg vilket varuhuscheferna har. Varuhuschefernas ansvarsområde är 
främst resultat och personalansvar i deras respektive varuhus (se bilaga 1). Stora delar 
av organisationen är centralt styrda medan vissa delar är decentraliserade till 
varuhuscheferna.  

För att skapa konkurrensfördelar inom detaljhandeln är en effektiv personalstyrning 
mycket viktigt (Lusch & Serpkenci, 1990). Den som är ansvarig för personalen och hela 
den operativa verksamheten inom en detaljhandelsbutik är butikschefen. Vid 
användningen av olika styrverktyg, är det butikschefens uppgift att se till att den 
enskilda butiken eftersträvar det ledningen har angivit. Butikschefen påverkar butikens 
finansiella resultat och butikschefens ledarskap påverkar hela organisationens 
effektivitet, enligt en studie gjord av Koene, Vogelaar och Soeters (2002). Det är inom 
detaljhandeln butikschefens uppgift att implementera företagsledningens strategier och 
det är butikschefen som måste se till att den information som fås genom exempelvis 
intern benchmarking används (Murray & Evans, 2013). Butikschefen sköter den 
enskilda butikens strategier och är den som ansvarar för butikens lokala handelsområde 
(Lusch & Serpkenci, 1990) detta innebär att det är butikschefen som ansvarar för den 
enskilda butikens egen benchmarking som löper utanför ledningens strategier.  

3.3 Kvalitativ datainsamling 

3.3.1 Intervjuer 
Den kvalitativa empiriinsamlingen syftade till att besvara frågan om användandet av 
den interna benchmarkingen inom företaget, samt ge svar på hur varuhuschefer 
upplever den interna benchmarkingen och då även ge en grund till hur enkäterna senare 
kan utformas angående varuhuschefers upplevelser. Studiens kvalitativa 
empiriinsamling består av totalt sju intervjuer. Två av dessa intervjuer har skett med 
företagets ledning och fem har skett med varuhuschefer inom företaget.  

Vi ville få en bred bild av hur företaget arbetar med intern benchmarking, hur det är 
uppbyggt, vilka som är inblandade och hur de inblandades roller ser ut. Detta ansåg vi 
kunde uppnås genom att intervjua personer på olika nivåer i företaget, vi ville därför 
intervjua både personer från ledningen och varuhuschefer. Vid intervjuer finns 
möjlighet att vara mer flexibel, exempelvis går det att be respondenten om ytterligare 
information om denne nämner något som verkar intressant (Holme & Solvang, 1997). 
Detta ansåg vi skulle passa bra när vi inte hade särskilt mycket kunskap angående 
företagets interna processer. Angående hur varuhuschefer upplever den interna 
benchmarkingen ansåg vi också att intervjuer var den mest lämpliga metoden. Då 
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intervjuer med varuhuscheferna kan ge en bred bild av deras upplevelser och att de även 
får möjligheten att förklara tanken bakom sina svar, vilket leder till en ökad förståelse 
till vad som skulle kunna vara viktigt och intressant att undersöka. Därför ansåg vi att 
intervjuer med några varuhuschefer skulle ge en bra bild av varuhuschefers upplevelser 
och även underlätta utformningen av enkäterna då för lite kunskap angående ämnet 
skulle kunna leda till att fel frågor ställs och då även viktig information gå förlorad 
(enkäterna diskuteras mer i ett senare stycke, 3.5 Enkäter).   

I kvalitativ forskning är intervju den mest använda metoden. Att intervjuer är att föredra 
är på grund av flexibiliteten. Intervjuerna i denna studie var av semistrukturerad 
karaktär, vilket innebär att en intervjuguide med frågor har utformats men 
intervjupersonen har haft stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt (Bryman, 2011). 
Att semistrukturerade intervjuer var att föredra i denna studie beror på att studien syftar 
till att jämföra olika intervjupersoners svar med varandra. För att kunna göra en 
jämförelse på bästa sätt krävs enligt Bryman (2011) ett viss mått av struktur, därför är 
ostrukturerade intervjuer olämpligt då dessa saknar struktur. En viktig del vid utförandet 
av en kvalitativ intervju är ändå att kunna avvika från intervjuguiden om något 
intressant dyker upp och att som intervjuare vara beredd på att kunna ställa följdfrågor 
(Holme & Solvang, 1997). 

Att utföra kvalitativa intervjuer är en mycket krävande form av empiriinsamling (Holme 
& Solvang, 1997). Varje intervju tar ofta lång tid att genomföra och antal respondenter 
blir därför begränsat. Även om antalet respondenter är få är det viktigt att uppnå 
mättnad på information och när denna mättnad uppnås bör empiriinsamling upphöra. Då 
kvalitativa intervjuer är en så pass flexibel teknik kan respondenterna kontaktas igen för 
att ge ytterligare information. För att vi i denna studie skulle få tillräckligt med 
information valdes därför att göra sju intervjuer med personer med olika positioner 
inom företaget, vilket vi ansåg gav oss en så bred bild som möjligt och en 
informationsmättnad inom de aktuella frågeställningarna. 

3.3.2 Förberedelser av intervjuer 
Före intervjuernas genomförande skapades tre olika intervjuguider med mestadels 
samma frågor men även vissa som var riktade till respondenternas olika positioner i 
företaget (se bilaga 2, 3 och 4). Intervjuguiderna byggdes upp genom att delas in i olika 
delar som behandlade olika områden. De första delarna behandlade mer övergripande 
frågor för att sedan i de sista delarna fokusera mer på åsikter och upplevelser. 

Innan intervjuerna genomfördes skickades respektive intervjuguide ut på mail två dagar 
före, så att respondenterna kunde förbereda sig på vissa frågor. Detta var främst på 
grund av önskan från respondenternas sida då de ville förbereda sig samt att vissa frågor 
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sträcker sig utanför deras eget kunskapsområde. Vid mailutskicket fick respondenterna 
även en närmare beskrivning av vad studiens syfte är samt hur lång tid intervjuerna 
beräknades ta. 

Inför intervjuerna med varuhuscheferna gjordes en testintervju med en annan 
varuhuschef inom företaget för att kontrollera att frågorna var ställda på ett tydligt sätt 
och att informationen som svaren gav var den som eftersträvades. Efter testintervjun 
gjordes vissa förbättringar i intervjuguiden inför de riktiga intervjuerna. 

3.3.3 Genomförande av intervjuer 
Totalt genomfördes sju intervjuer. Två av dessa var personliga intervjuer medan fem 
genomfördes via telefon. Vid samtliga intervjuer deltog vi båda. Under intervjuerna har 
vi haft olika ansvarsområden, en har fört dialogen medan den andras uppgift har varit att 
anteckna det som sagts. Denna uppdelning gjordes efter våra olika styrkor. Att en av oss 
förde dialogen i samtliga intervjuer är en fördel då de olika intervjuerna blir mer 
likartade eftersom varje person har sitt eget sätt att säga saker på.  Att vara två personer 
vid intervjuer ger även möjligheten att båda kan ställa följdfrågor som är intressanta.  

Att telefonintervjuer genomfördes berodde på det geografiska avståndet samt preferens 
från intervjupersonernas sida. Enligt Bryman (2011) finns det flera fördelar med 
telefonintervjuer såsom att det är billigare och tar mindre tid i anspråk. Att den första 
intervjun som genomfördes var en telefonintervju var ett medvetet val då den första 
intervjun syftade till att få en mer övergripande bild av det studien syftar till att 
undersöka. Denna intervju genomfördes även med en respondent som var högre uppsatt 
i organisationen (sales controller) då vi ansåg att en övergripande bild lättast ges av 
någon med ett mer övergripande ansvar över organisationen. 

Intervjun med en regionchef valdes att göras personlig då vi ville ha ett djupare fokus. 
Intervjun genomfördes med regionchefen som hade en närmare relation till de slutliga 
respondenterna (varuhuscheferna) då respondenten lättare kunde svara på frågor som 
berörde även dem. Den personliga intervjun genomfördes i ett konferensrum som 
respondenten ansåg var lämpligt för båda parter med tanke på tillgänglighet. Vid val av 
plats för en kvalitativ intervju finns det några saker att tänka på: några åhörare ska inte 
finnas, miljön ska vara ostörd och respondenten ska känna sig trygg (Trost, 2010). 
Dessa kriterier uppfylldes av konferensrummet. 

Vid intervjuerna med varuhuschefer var istället den första intervjun personlig och de 
andra telefonintervjuer på grund av att testintervjun och den första riktiga intervjun ville 
göras genom personliga intervjuer då frågorna kunde vara svåra att svara på utan 
förklaringar. Rummet som valdes för genomförande av den personliga intervjun var 
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respondentens kontor, vilket uppfylldes av de ovan nämnda kriterierna utformade av 
Trost (2010). Efter att den personliga intervjun hade genomförts kunde sedan 
telefonintervjuer genomföras lättare då frågorna kunde ställas på ett tydligare sätt så att 
intervjupersonerna säkerligen skulle förstå dem. 

Innan samtliga intervjuer påbörjades gavs respondenterna information om studiens 
syfte. Sedan fick de förfrågan om vi fick spela in intervjuerna samt om vi fick nämna 
deras namn i studien (se bilaga 2, 3 och 4). Efter att intervjuerna var genomförda 
ställdes fråga om anonymitet igen ifall de hade ångrat sig. Att spela in intervjuer ger 
möjlighet att inte missa något viktigt samt att kunna använda direkta citat i uppsatsen. 
Parallellt med inspelning av intervjuerna fördes noggranna anteckningar som sedan 
underlättade vid transkriberingen. 

3.3.4 Urval intervjuer 
Urvalet över vilka personer vi skulle intervjua skedde centralt från företagets sida och 
var då ett så kallat bekvämlighetsurval, enligt Bryman (2011). Att personer från 
företaget valde ut personer som kunde intervjuas kan ses som negativt då den ansvariga 
kan välja personer som denne anser är lämpliga och som han/hon tror kommer svara på 
ett visst sätt. Detta skulle kunna leda till att resultatet från intervjuerna blir missvisande 
och att det blir svårt att generalisera resultaten. Denna nackdel kompenseras bland annat 
genom att även en enkätundersökning har gjorts på hela populationen. På så vis kan 
resultatet från intervjuerna analyseras och jämföras mot resultatet från enkäterna och ett 
eventuellt missvisande resultat från intervjuerna skulle upptäckas.  

Urvalet av respondenter är en avgörande del av en undersökning. Om fel urval görs kan 
det leda till att hela undersökningen blir värdelös. Vid kvalitativa intervjuer är det enligt 
Holme och Solvang (1997) viktigt att inte göra ett slumpmässigt urval, utan att göra 
urvalet utifrån vissa medvetet formulerade kriterier. För att bekvämlighetsurvalet som 
gjordes i denna studie skulle vara representativt för studiens syfte gavs en noggrann 
beskrivning till företaget över vilka respondenter som vi ansåg var lämpliga för studien. 
Även om då ett så kallat bekvämlighetsurval gjordes från företagets sida såg vi till att de 
utvalda personerna var lämpliga. De kriterier vi använde oss av för att ge råd till 
företaget om vilka respondenter vi ville intervjua var grundade på Holme och Solvangs 
(1997) mål med systematiskt urval. Det är enligt dem viktigt att välja respondenter som 
kan ge ett så stort informationsinnehåll som möjligt, som har tillräckligt med kunskap 
om de företeelser som undersökts samt som har en förmåga att uttrycka sig och villighet 
att delta. 

Urvalet påbörjades genom att Axstores växel ringdes, därigenom fick vi efter en kortare 
presentation av vår uppsatsidé kontakt med en controller på Axel Johnson AB. Efter ett 
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samtal med honom rekommenderade han oss vidare till Åhléns retail operations 
manager. För att syftet med uppsatsen skulle kunna besvaras hade helst en intervju med 
någon i ledningsgruppen gjorts, vilken försäljningschefen var en del av. På grund av 
tidsbrist var dock inte en intervju med henne möjlig. Genom att presentera vår 
uppsatsidé för företagets retail operations manager förslog hon att vi istället skulle 
intervjua en försäljningscontroller samt en regionchef, då dessa är en del av 
försäljningsledningen. Genom fortsatt mailkontakt med företagets retail operations 
manager fick vi kontakt med ett antal personer som var möjliga att intervjua både 
utifrån ett kunskapsperspektiv, baserat på vilken titel i företaget de hade, samt ett 
tidsperspektiv, då alla inte hade tid att ställa upp på intervju. 

Genom regionchefen som intervjuades fick vi kontakt med fem stycken varuhuschefer. 
Dessa var medvetet utvalda av regionchefen med tanke på vilka hon trodde skulle kunna 
deltaga i studien. Detta urval kan liknas vid den så kallade snöbollsmetoden som 
innebär att man börjar med en intervju och sedan frågar den man har intervjuat om 
denne känner någon som skulle vara lämplig att intervjua härnäst (Trost, 2010). 
Regionchefen valde varuhuschefer från olika delar av Sverige och inte bara 
varuhuschefer från den region som hon själv är chef för. Nackdelen med 
snöbollsmetoden är att det är osannolikt att urvalet kommer att vara representativt för 
hela populationen (Bryman, 2011). I denna studie var det dock svårt att avgränsa hur ett 
urval skulle kunna göras då frågeställningen inte begränsade sig till vissa varuhuschefer, 
därför ansåg vi att ett snöbollsurval ändå var lämpligt. Om inte urvalet hade gjorts ifrån 
företagets sida hade istället ett slumpmässigt urval gjorts men då det är svårt att hitta 
kontaktuppgifter till de som var lämpliga respondenter ansåg vi att det var bättre att låta 
företaget välja ut respondenterna. För att inget bortfall skulle förekomma ansåg vi även 
att denna metod var lämplig då respondenterna sannolikt skulle ha större vilja att 
medverka i studien. Varuhuscheferna som valdes ut av regionchefen kontaktades via 
telefon där de fick en förfrågan om att deltaga i studien. Inget bortfall uppstod då alla 
fem utvalda ville deltaga i studien. 

Tabell 3.1. Intervjupersoner 

1 Sales controller 
1 Regionchef 
1 Testintervju med varuhuschef 
5 Varuhuschefer 

 
  



 
 

23 

3.4 Kvantitativ datainsamling 

3.4.1 Enkäter 
Den kvantitativa delen i denna studie utgörs av en enkätundersökning. Att en 
enkätundersökning valdes att göras beror på att det är ett smidigt sett att nå många 
respondenter. Dessutom hade redan intervjuer genomförts för att säkerställa vilka frågor 
som var lätta att förstå för respondenterna, så den kvantitativa metoden var utformad för 
att kunna besvaras utan någon vidare hjälp av oss, vilket gör enkäter till ett bra val. 

Utarbetandet av enkätundersökningen gjordes utifrån vilka frågor som hade fungerat 
bäst under intervjuerna som gjordes i den kvalitativa delen. Dessa frågor anpassades för 
att passa i en enkätundersökning och vissa tillägg gjordes utefter vad intervjuerna hade 
visat. Enkätundersökningens syfte var att både försöka generalisera frågorna som 
ställdes i intervjuerna och komplettera hela det empiriska underlaget med några nya 
frågor. Enkätens fokus grundade sig främst i studiens frågeställning kring hur 
varuhuschefer upplever intern benchmarking.  

Enkäten skapades elektroniskt via Survey Monkey och skickades till 69 varuhuschefer 
via mail. Efter tre arbetsdagar skickades även en påminnelse för att fånga upp så många 
fler svar som möjligt. När det hade gått ytterligare två arbetsdagar stängdes enkäten. 
Fördelen med en elektronisk enkät är att det är både billigare och går snabbare att 
administrera än intervjuer, särskilt när respondenterna är utspridda över ett stort 
geografiskt område (Bryman, 2011). Dock tar det längre tid att få tillbaka svaren från 
enkäter då det inte är säkert att den besvaras på direkten. 

Vid enkäter är bortfall ett stort problem då det inte är säkert att respondenterna har tid 
att besvara enkäten då de får den (Bryman, 2011). Det finns olika saker som kan minska 
detta bortfall, utformningen och hur lång den är spelar stor roll. Den ska inte vara för 
tät, ha för många frågor och inte heller ha för många öppna frågor då detta får 
respondenten att dra sig för att svara (ibid.). Enkäten som skickades ut hade 10 frågor 
och det var nästan bara slutna frågor (se bilaga 5). Enkäter tar bort den intervjuareffekt 
som kan uppkomma vid intervjuer men om ingen intervjuare är med så försvinner även 
möjligheten att ställa följdfrågor och inga frågor kan förklaras om respondenten inte 
skulle förstå (ibid.). Detta gör det viktigt att frågorna från början är tydligt ställda.  

För att frågorna i enkäten skulle vara enklare att förstå så fanns exempel och 
kommentarer vid vissa frågor. För att frågorna skulle komma i en bra ordning användes 
Holme och Solvangs (1997) schematiska framställning av strukturen i ett frågeformulär, 
vilket innebär att de första frågorna bör vara oproblematiska för att sedan bli mer 
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kontroversiella, och sedan bör de avslutande frågorna vara oproblematiska igen. I slutet 
av enkäten fanns även möjligheten för respondenterna att skriva en kommentar om 
antingen enkätens utformning eller om något de ville tillägga inom ämnet. Detta gjorde 
det möjligt att se om några tydliga oklarheter i enkäten fanns eller om något ytterligare 
uppkom som vi borde undersöka vidare. Vid utskicket av enkäten var vi tydliga med att 
skriva vad den insamlade empirin skulle användas till, att det var anonymt och frivilligt 
att deltaga. Våra mailadresser skickades även med för att vi skulle kunna kontaktas om 
några oklarheter uppstod. 

3.4.2 Urval enkäter 
Efter att alla intervjuer genomförts, valde vi att kontakta regionchefen igen för att få 
tillgång till maillistorna till alla varuhuschefer. Dessa maillistor användes sedan för att 
skicka ut en enkätundersökning till samtliga berörda varuhuschefer inom företaget (se 
avsnitt 3.2 Presentation av företag för avgränsningar). De som hade intervjuats och 
deltagit i testintervjun ombads att inte göra enkätundersökningen då vi redan hade 
samlat in empiri från dem. Detta gör att urvalet som förväntades svara på enkäten 
bestod av 69 personer, av den totala populationen på 75 personer. Genom att samla in 
empiri från dessa 69 personer så utgörs då hela den empiriska insamlingen av alla 
varuhuschefer på företaget. Att vi ville samla in empiri från hela populationen beror på 
att resultatet av undersökningen ska bli representativt för hela populationen och 
slutsatsen ska vara mer generaliserbar.   

3.4.3 Svarsfrekvens 
35 varuhuschefer svarade på enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 50,72 %. Tre 
stycken av dessa valde att avsluta enkäten i förtid och räknas då som bortfall. Den totala 
svarsfrekvensen blev då 46,4 %. 

Tabell 3.2. Svarsfrekvens i enkätundersökningen 

Populationsstorlek 75 
Deltog i testintervju 1 
Deltog i intervjuer 5 
Totalt utskick 69 
Antal svar 35 
Svarsfrekvens 50,7% 
Avslutade i förtid 3 
Applicerbar svarsfrekvens 46,4% 

Att inte alla varuhuschefer valde att svara på enkäten beror antagligen på att de antingen 
inte hade tid att göra det, inte var intresserade av ämnet, eller helt missade mailen. 
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Redan när vi skulle skicka ut enkäten fick vi berättat för oss från ledningen som försåg 
oss med maillistorna att varuhuscheferna har väldigt mycket att göra just den här 
perioden så hon varnade om att svarsfrekvensen kunde bli låg på grund av tidsbrist. 
Detta gör att svarsfrekvensen ändå blev förvånansvärt hög.  

För att mailet skulle locka respondenterna frågade vi personen som deltog i testintervjun 
hur vi borde utforma mailet för att få så hög svarsfrekvens som möjligt. Detta hade vi 
sedan i åtanken när mailet utformades (se bilaga 6). Då inte så många svarade efter det 
första mailet ändrade vi rubriken lite till nästa mail för att väcka större intresse, i ett 
försök att få fler att svara.   

3.5 Analys av data 

Efter varje intervju diskuterade vi igenom vad som hade sagts för att se så att inga 
feltolkningar hade gjorts. Sedan transkriberades inspelningen av intervjun genom att vi 
båda lyssnade på alla intervjuer och skrev ned vad som sades. Intervjuerna jämfördes 
med varandra för att se vilka samband som fanns mellan intervjupersonerna och mellan 
svaren på varje fråga. Enkäten analyserades i Excel genom att skriva ut vad svaren var 
på varje fråga. I Excel räknades dessutom medelvärden ut på frågan om upplevelser i 
både enkät och intervjuer för att sedan jämföras för att kunna dra några slutsatser. 

Vid redovisning av empirin har citat används. De använda citaten har valts ut beroende 
på hur intressanta de har varit i varje sammanhang. Ord som inte har varit till relevans 
för citatens betydelse har vi valt att ta bort, exempelvis “ehm” eller “liksom”. Förövrigt 
har inte citaten censurerats eller förskönats. 

3.6 Etik 

Det finns fyra forskningsetiska krav att ta hänsyn till, vilket det har gjorts i denna 
studie. Dessa fyra är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  

Informationskravet innebär att forskaren ska informera de i studien deltagande 
individerna om studiens syfte och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De ska 
också upplysas om att deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin 
medverkan. I denna studie har informationskravet tagits hänsyn till genom att ett 
förberedande mail skickats med studiens syfte samt att detta har upprepats innan 
intervjuerna har påbörjats. Vid den inledande kontakten med respondenterna har de 
informerats om att det är frivilligt att deltaga. 
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Samtyckeskravet innebär att de i studien deltagande individerna har rätt att själva 
bestämma över sin medverkan. I sitt beslut att både delta eller avbryta sin medverkan 
ska inga negativa påföljder uppkomma. Hänsyn till samtyckeskravet har skett genom att 
deltagarna innan intervjuerna påbörjats fått information om att de får avbryta 
deltagandet när de vill. 

Kofidentialitetskravet innebär att de i studien deltagande individerna ska ges största 
möjliga konfidentialitet och personuppgifter ska kunna skyddas från obehöriga. Detta 
krav har följts genom att vi innan och efter varje intervju har frågat intervjupersonerna 
om de vill vara anonyma. 

Nyttjandekravet innebär att informationen som fås av de i studien deltagande 
individerna inte får användas eller lånas ut för kommersiellt bruk eller andra icke-
vetenskapliga syften. Hänsyn till detta krav har tagits genom att se till att materialet inte 
kommer att spridas vidare. Inspelade intervjuer har raderats efter transkribering för att 
inte råka hamna i fel händer. 

3.7 Tillvägagångssätt för litteraturgenomgång 

För att skapa oss en bild av ämnet och kunna bygga vår teoretiska referensram har 
artiklar och böcker inom ämnet benchmarking lästs. Artiklarna har hittats genom 
Linköpings universitets biblioteks Unisearch. Främst har artiklarna tillhört tidskriften 
Benchmarking: An International Journal. 

Böckerna som har använts har hittats på Vallabiblioteket vid Linköpings universitet. För 
att hitta dessa böcker har sökordet varit benchmarking. För att få en bra bild av ämnet 
valdes både svenska och engelska böcker ut och en blandning mellan ren teori och 
böcker som behandlar praktikfall.  

Andra källor som har använts är elektroniska källor som behandlar antingen ämnet 
benchmarking eller detaljhandeln. Dessa källor har hittats genom Google då sökorden 
har varit benchmarking och detaljhandeln. Dessutom har gamla uppsatser använts och 
dessa har hittats genom uppsatser.se med sökordet benchmarking.  

3.8 Studiens kvalitet 

Ett antal aspekter har tagits hänsyn till i denna studie för att öka kvaliteten. De 
intervjuer som har gjorts med varuhuscheferna har alla följt samma intervjuguide vilket 
har ökat möjligheten att jämföra olika svar med varandra. I enkäten och i intervjuer med 
ledning och varuhuschefer har de flesta frågor varit samma för att kunna göra 
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jämförelser. Varuhuscheferna har varit anonyma vid presentation av empiri, i både 
intervjuer och enkät, vilket gör att en enskild person inte kan kopplas till ett visst svar. 
Varuhuscheferna krävde inte att vara anonyma i studien men för att de ska känna sig 
trygga har vi valt att göra dem anonyma ändå. Dessutom har inte deras namn någonting 
med resultatet av studien att göra, varför anonymitet snarare förenklar. Vid intervju med 
ledning har två olika respondenter med olika titlar intervjuats vilket gör att de inte är 
anonyma, detta är dock något som vi har frågat dem om innan samt säkerställt med dem 
innan uppsatsen publicerats. En testintervju genomfördes för att öka kvaliteten på 
studien och under intervjuerna har följdfrågor ställts för att försäkra oss om att rätt 
uppfattning fås.  

Respondenterna som har deltagit i studien har varit av olika kön, haft olika åldrar, varit 
geografiskt spridda, haft ansvar för olika stora varuhus, och haft olika lång erfarenhet av 
både företaget och yrket. Detta ökar chansen att kunna generalisera resultatet då risken 
för att andra faktorer påverkar svaren minskar.  

Att studien har genomförts via både intervjuer och enkätundersökning gör att kvaliteten 
även ökar. Genom intervjuerna har vi kunnat få en djupare förståelse av det som 
undersöks och genom enkätundersökningen har vi kunnat öka omfattningen på studien 
på ett smidigt sätt. Intervjuerna har dessutom säkerställt att frågorna som ställdes i 
enkäten var förståeliga och relevanta.  

Vid en kvantitativ studie, så som vid vår enkätundersökning, är validitet och reliabilitet 
viktiga begrepp. Validitet innebär att vi måste veta att vi undersöker det vi avser att 
undersöka (Patel & Davidson, 2011). Reliabilitet innebär att vi måste veta att vi gör det 
på ett tillförlitligt sätt (ibid.). Validitet kan delas in i innehållsvaliditet och samtidig 
validitet (ibid.). Innehållsvaliditeten säkerställs genom att formulera frågor i en enkät 
utifrån begrepp som teorier inom området nämner (ibid.). Detta har vi i denna studie 
gjort genom att innan enkätundersökningen dels skapa oss en god överblick över det 
teoretiska fältet samt genomföra intervjuerna innan enkätundersökningen. Den 
samtidiga validiteten säkerställs genom att jämföra utfallet av en enkätundersökning 
med en annan empirisk insamling. Detta har i denna studie gjorts genom att intervjuer 
genomfördes innan enkätundersökningen. Att enkätundersökningen har hög reliabilitet 
har vi säkerställt genom att urvalet av intervjupersoner består av hela populationen samt 
att även här intervjuer genomfördes innan enkätundersökningen för att säkerställa vilka 
frågor som kunde ställas för att få tydliga svar.  

3.8.1 Generaliserbarhet 
Studien ämnar till att undersöka hur intern benchmarking upplevs och vi har då valt ett 
företag att göra denna studie på för att undersöka detta. Även om vi enbart valt ett 
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företag så är meningen inte att undersöka och analysera företaget i sig utan det ska 
fungera som ett exempel på hur det kan vara i allmänhet för företag som använder sig 
utav intern benchmarking. Det är precis som Denscombe (2009) och Baxter och Chua 
(1998) skriver, att ett fall kan vara unikt men även vara ett av exemplen i en bredare 
kategori. 

”You are not theorizing about your case organization per se – no matter how 
intrinsically interesting it may have been. You are theorizing about chronic 
behavioural/social issues that are exemplified in and by your case.” (Baxter & 
Chua, 1998, sida 80) 

3.9 Källkritik 

I studien har både primära och sekundära källor använts. Det är viktigt att hålla sig 
kritiskt till källorna. De primära källorna utgörs av intervjuer och en enkätundersökning. 
Risker som kan uppkomma vid empiriinsamling från primära källor är att svaren inte 
speglar verkligheten och inte är trovärdiga. Någon risk att respondenterna inte är 
trovärdiga har vi inte sett. Däremot kan det finnas en risk att de är partiska eftersom det 
är en subjektiv bild som speglas genom frågeställningarna. Detta anser vi dock inte vara 
något problem då det är upplevelser som undersöks, vilket inte går att objektifiera. För 
att kunna analysera det insamlade materialet är det viktigt att förhålla sig till att vissa 
uttalanden kan vara partiska och därför inte generaliserbara.  

De sekundära källorna utgörs av vetenskapliga artiklar, böcker, elektroniska källor och 
gamla uppsatser. Många av de böcker som berör ämnet benchmarking är skrivna av så 
kallade konsulter. Detta gör att de är skrivna utifrån författarens egna perspektiv och 
inte på några djupare grunder. För att förhålla oss till detta har vi läst många olika 
böcker och artiklar för att säkerställa att den delen av litteraturen som vi har använts oss 
av har varit pålitlig. Vi har även upptäckt att flera böcker och artiklar hänvisar till 
samma källor, dessa refererade källor har vi då ansett som pålitliga och därför använt 
oss av. Vid användandet av artiklar har välkända vetenskapliga tidskrifter används, 
främst Benchmarking: An international journal. I de flesta fall har de vetenskapliga 
artiklarna även genomgått Peer Review, vilket ytterligare stärker pålitligheten. 
Elektroniska källor anses ofta som mindre pålitliga. I de fall dessa har använts har 
användandet begränsats till områden som inte är av största vikt för studien. Främst är 
det även välkända organisationer som ligger bakom dessa källor vilket har ökat 
pålitligheten.  
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4 Empiri 
I följande kapitel presenteras studiens empiriska material. Kapitlet är uppdelat i tre 
delar, intervjuer med ledningen, intervjuer med varuhuschefer samt enkätundersökning. 
Totalt består det empiriska materialet av två intervjuer med ledningen, fem intervjuer 
med varuhuschefer samt 32 enkätsvar från varuhuschefer. För att respondenterna ska 
vara så anonyma som möjligt har inga namn hänvisats till citaten utan dess position 
inom företaget istället. I avsnittet referenser kan namnen och positionerna på 
intervjupersonerna ses.  

4.1 Intervjuer med ledningen 
Sales controller 
Under 2,5 år har den intervjuade haft sin roll som sales controller i 
försäljningsorganisationen på Åhléns. De ansvarsområden som sales controller har är att 
stötta regionchefer och försäljningsledning med bra styrverktyg för det ekonomiska, 
alltså försäljning och det ekonomiska resultatet. Det innebär att hela budgetprocessen 
och hela säljuppföljningen bland annat ingår i arbetsuppgifterna. 
Regionchef 
Regionchefen vi intervjuade har varit anställd på Åhléns i 4,5 år, varav 4 år har varit 
som just regionchef. Hon har tidigare erfarenhet från detaljhandeln, då hon arbetat i 
andra företag inom detaljhandeln innan hon började på Åhléns. 

Det är tre regionchefer inom Åhléns. I deras ansvarsområde ingår personalansvar, 
resultatansvar och även säkerhetsansvar. De ansvarar för att varuhusen arbetar efter 
koncept och följer de centrala riktlinjerna. Regionchef har personalansvar för de 
varuhuschefer inom den regionen de är regionchef för och har ansvar för att de 
varuhuscheferna ska leverera på bästa sätt.  

“En stor del av arbetet är att leda och coacha ”mina ledare” så att de i sin tur 
kan leverera ett resultat och inte bara ekonomiskt resultat utan utveckling av 
sina grupper och visuellt och de bitarna... Ja men det är i det stora hela det som 
ingår i mina arbetsuppgifter. Jag är ju ansvarig för de här varuhusen och ser 
till att de levererar på bästa sätt på alla bitar.”  (Regionchef) 

4.1.1 Ledningens syn på benchmarking 
Både intern och extern benchmarking är något som regionchefen uppger är något som 
Åhléns arbetat med länge i någon sorts form, även om det inte alltid har kallats just 
benchmarking. Då de hela tiden jämför resultat och hur det går.   
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“Ingen uttalad modell för benchmarking. Är mer ett arbetssätt, som ett tänk. Vi 
vill alltid bli bättre, blir automatiskt benchmarking.” (Regionchef)  

Att det utförts intern benchmarking tidigare men att det inte har gjorts så rutinmässigt 
eller som en process, som det görs nu håller även sales controller med om.  

“… det vi har idag har säkert gjorts på något sätt förut men kanske inte i det här 
formatet.” (Sales controller) 

Även om det inte har kallats just benchmarking så anser regionchefen att benchmarking 
är ett vitt känt begrepp inom Åhléns, att de flesta känner till ordet och har en 
uppfattning om vad det är. Sales controller håller med om att många nog har hört ordet 
benchmarking men att det ute hos enheterna i den dagliga verksamheten kanske 
använder begreppet mer indirekt, att de pratar om benchmarking men inte använder just 
det ordet.  

Sales controllern har väldigt lite direkt kontakt med de lägre ned i organisationen och 
vet inte om de har förståelse för benchmarkingarbetet och processen, då hon har många 
enheter under sig. Men hon tror att de ändå har förståelse för det via regioncheferna. Det 
är inget som ledningen arbetar med att försöka ta reda på men regionchefen säger att 
hon ändå upplever att de har en hög förståelse för jämförelsearbetet och varför det görs.  

“Sen har jag inte frågat dem om de förstår, så uttalat, men på sättet som de 
hanterar saker och ting så förstår jag att de vet varför man benchmarkar och så 
där.” (Regionchef).  

Ingen utbildning inom benchmarking sker för de anställda, men sales controllern säger 
att hon gärna skulle vilja det.  

“Nej men jag tror att vi kan generellt sett bli bättre, så är det säkert på alla 
arbetsplatser, men att ibland ta oss tid och bara sätta oss ner tillsammans över 
olika roller och få ut ett mycket, mycket bättre mervärde.“ (Sales controller) 

Företaget använder sig av intern benchmarking genom att jämföra enheter (varuhus) 
med varandra. Det är främst kvantitativ nyckeldata som fås genom olika system men 
även kvalitativ data från mystery shopping används. Nyckeltalen som används mest är 
antal besökare, omsättning per kvadratmeter, snittkvitto, antal rader per kvitto 
omsättning per arbetad timma m.m. Andra saker som mäts är köpbeteende, köpmönster 
och genomförsäljning av varor.  
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Syftet med benchmarkingen är enligt regionchefen och sales controllern att förbättra 
och effektivisera arbetssätt.  

“Jag skulle säga att det är att hitta möjligheter till förbättringar på något och 
utveckling.” (Regionchef)  

Den benchmarking som utförs internt sker kontinuerligt på företaget i allt från årligen 
till dagligen, beroende på vad det är de tittar på.   

“Men när vi får resultatet för januari, då benchmarkar vi och tittar, ‘jaha, hur 
gick det? De här två omsätter lika mycket, varför gjorde de av med så här 
mycket timmar och personal?’” (Regionchef) 

De som utför det interna benchmarkingarbetet är sales controllern tillsammans med 
regioncheferna. Alla regionchefer arbetar tillsammans med benchmarking och 
benchmarkar alla företagets varuhus i hela Sverige. Regioncheferna ger, vad de själva 
kallar, mjuk input till sales controllern för att kunna göra benchmarkingen bättre “… det 
är ett samspel där.” (Sales controller).  

Främst klustras varuhusen efter exempelvis omsättning, antal plan eller läge, och sedan 
jämförs. Eftersom många skillnader kan finnas mellan olika varuhus är det svårt att 
jämföra alla tillsammans så det görs oftast inte.  

“Vi klustrar dem ibland efter olika saker beroende på vad det är vi ska 
benchmarka och vad vi söker för någonting. Man kan analysera ihjäl sig om 
man vill och har tid med det.” (Regionchef) 

Allt som benchmarkas redovisas inte men ibland skickas rapporter till varuhuscheferna 
där de kan se hur de ligger till och även använda för att själva utföra benchmarking. 
Kommuniceringen från sales controllern sker främst genom sifferdokument medan 
regioncheferna även kommunicerar benchmarkingen verbalt. Informationen som fås via 
benchmarking är det främst varuhuscheferna på respektive varuhus som får ta del av då 
de har det ekonomiska ansvaret i sitt varuhus, det är sedan upp till dem vilken 
information de vill ge vidare till sina medarbetare. 

“Om vi följer upp till exempel omsättning per arbetad timme som är ett 
resultatmått, då det kan ju vara en rapport som vi mailar till varuhuscheferna 
och där ser man ju jättetydligt vilken nivå man ligger på helt enkelt. Olika 
nyckeltal finns i rapporter och där är, utifrån den kan de ju benchmarka sig 
själva egentligen med de andra.” (Regionchef) 
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Det är ledningen som driver och efterfrågar benchmarking medan varuhusen är mer 
mottagare av benchmarking och har en begränsad påverkan på beslut som tas på högre 
nivå angående intern benchmarking. Det varuhuscheferna själva kan bestämma 
angående intern benchmarking är att de exempelvis får en timbudget som är baserad på 
benchmarking, denna får de sedan bryta ned för att göra den dagliga schemaläggningen. 
Andra exempel är att de får säljmål som de får bryta ned på avdelningar. Sedan kan 
varuhuscheferna själva utföra benchmarking baserat på rapporter med olika nyckeltal 
som de får.  

”Det som är egentligen begränsat är ju att man inte har åtkomst till nyckeltal, 
tror de [varuhuscheferna] skulle göra det mer om det var mer lättillgängligt 
med data, så tror jag att de skulle vilja jämföra mer. Och här är det ju vårt 
uppdrag eftersom inte de har tillgång till det så, vi skulle behöva nå ut med mer 
och göra det möjligt för dem att på ett snabbare och enklare sätt jämföra sig.” 
(Sales controller) 

4.1.2 Upplevelser av intern benchmarking 
Regionchef och sales controller har även besvarat frågor om hur de tror att 
varuhuschefer upplever den interna benchmarkingen. Då enkäter skickades ut till alla 
varuhuschefer och de fick besvara vissa frågor genom att uppskatta sin upplevelse på 
en sjugradig likertskala, så fick även ledningen som intervjuades gradera vad de tror 
om varuhuschefernas upplevelser på samma frågor och med samma skala. Sedan har 
det funnits några öppna frågor om vad de tror om varuhuschefers upplevelser. 

På frågan om de tror att varuhuscheferna är nöjda med den interna benchmarkingen 
svarade de båda från ledningen lite olika men båda tror att det finns delar som de är 
missnöjda med. Sales controller tyckte till och med att de inte borde vara nöjda med den 
interna benchmarkingen 

“Jag tror de är nöjda med många delar. Sen tror jag att det finns delar de skulle 
vilja förändra.” (Regionchef)  

“Nej jag tror inte att de är nöjda och det ska de inte vara heller. De ska ställa 
mer krav.” (Sales controller) 

En viss osäkerhet tror sales controller att det kan finnas hos varuhuscheferna kring hur 
de ska hantera den information de får angående intern benchmarking. 
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“Ja det tror jag. Om man ska dra alla över en kam så är det ju väldigt olika nivå 
på, en del är jättetrygga med det här och jätterutinerade och andra inte alls 
intresserade av det, de är duktiga på annat…” (Sales controller) 

Regionchefen tror inte det är så mycket osäkerhet kring benchmarking då de får 
resultatet av intern benchmarking och inte hur processen gått till.  

“Vi benchmarkar och så kommer vi fram till en budget och där upplever jag att 
där är de inte något osäkra, sen när de väl ’det är det här som gäller’ då är det 
inget mer med det.” (Regionchef) 

Hur stimulerande intern benchmarking är för varuhuschefer är väldigt blandat tror 
regionchefen. Att det är ungefär 50/50 som upplever det som stimulerande, därför satte 
hon en 4:a.  

“... vissa blir ju otroligt stimulerade och tävlingsinriktade när de ser att ’gud de 
där gjorde ett jättebra resultat’ för där får de ju resultatet på hela kedjan. Jag 
tror det kan sporra många.” (Regionchef) 

Medan sales controller tror att det är stimulerande, en 7:a, om det är tydligt 
kommunicerat, tydliga mål och kontinuerlig uppföljning. Även på frågan om det är 
motiverande gav hon en 7:a. På frågan om motivation så svarade regionchefen med en 
5:a. Varje dag skickas en lista ut där de rankar hur det har gått och om den inte skulle 
skickas ut en dag så skulle flera varuhuschefer undra var den var berättar hon. “De är ju 
tävlingsmänniskor, det skulle jag säga.” (Regionchef).  

Att benchmarkingen är svåranvänd/krånglig tror inte regionchefen att varuhuscheferna 
tycker att det är, men det beror på hur intresserade de är av vissa saker och om de tar sig 
tiden att sätta sig ned och verkligen tittar på de delarna. Hon gav ett lågt betyg och satte 
en 2:a.  

“Ja, för det krävs en liten ansträngning, det gör det ju för att få fram det här och 
vem man ska jämföra sig med och lite så där.” (Regionchef) 

Tidskrävande tror regionchefen inte alls att varuhuscheferna tycker att det är, då det inte 
är de som gör benchmarkingen själva utan de tittar på det efteråt. Så på skalan 1-7 blev 
det en 1:a. Sales controllern håller med om att det inte är så tidskrävande och satte en 
2:a. 

“... det går väldigt lite utifrån varuhusen och in. Så tror jag inte, så väldigt lite 
då. Lite tid kanske det tar…” (Sales controller) 
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Om varuhuschefer upplever intern benchmarking som stressande resonerar 
regionchefen och sales controllern ganska lika. Båda tror att det säkert är vissa som 
upplever det som stressande, om man exempelvis har dykande försäljningssiffror. Sales 
controllern valde att sätta en 5:a. Här tycker regionchefen att det är svårt att säga något 
exakt då hon tror att det är lite 50/50, så hon tog ett svar i mitten, en 4:a.  

“... väldigt beroende per person och hur man tar det... beroende på lite hur man 
är som person och vad man brinner för och så.” (Regionchef) 

Regionchefen tror att varuhuscheferna tycker att det är användbart i den dagliga 
verksamheten och satte en 5:a på den sjugradiga skalan. 

“Så att, jag tror att de upplever att det är användbart, om de tänker på 
benchmarking på det sättet. Sen vet jag inte om de automatiskt förknippar det de 
gör, för jag tror att de gör så här att de jämför sig och så men jag vet inte om de 
tänker så här ’Ja det är benchmarking jag håller på med’.” (Regionchef) 

Även sales controllern tror att de tycker att det är användbart i den dagliga 
verksamheten. Om det finns en tydlighet kring varför de jämför och att de sedan får 
återkoppling om hur det går. Precis som i frågan om det är stimulerande så tror hon att 
om dessa faktorer finns så är det en 7:a på skalan. 

Om intern benchmarking ger en ökad förståelse för organisationen svarar sales 
controllern att hon tror att de får det. Regionchefen tror att intern benchmarking kanske 
kan ge en ökad förståelse för ett visst beslut. Om exempelvis en budget har lagts och ett 
varuhus säger “det här går inte” så kan regionchefen visa att andra varuhus har samma 
sak och de är lika tuffa för båda. 

“... jag tror att nyckeln till det hela är hur väl vi kommunicerar kring det men gör vi det 
så tror jag att det verkligen ökar.” (Sales controller) 
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Tabell 4.1. Uppfattning om varuhuschefers upplevelser 

  Regionchef Sales 
controller Genomsnitt 

Stimulerande 4 7 5,5 
Tidskrävande 1 2 1,5 
Stressande 4 5 4,5 
Motiverande 5 7 6 
Användbart i den dagliga 
verksamheten 5 7 6 

Svåranvänd/krånglig 2 4 3 
Ökar förståelsen för 
organisationen 4 7 5,5 

4.1.3 Framtiden 
Regionchefen tror att Åhléns kommer fortsätta använda benchmarking i framtiden i 
större grad än vad som görs idag. En utvecklingsmöjlighet hon ser med verktyget är att 
använda det ännu mer lokalt, som ett komplement till det andra benchmarkingarbetet. 

“Jag tror att vi kommer arbeta ännu mer med benchmarking faktiskt i framtiden. 
För att kunna möta konkurrensen där ute på ett ännu bättre sätt och kunna hitta 
lönsamheter.” (Regionchef) 

Även sales controller tror på en ljus framtid för verktyget. “... jag tror och önskar utökat 
användande…” (Sales controller). Dock finns det i dagsläget saker som begränsar 
möjligheten att använda verktyget mer.  

“Jättestora möjligheter att använda data på ett mer kontrollerat och bättre sätt 
men tyvärr har vi inte de förutsättningarna just nu men det jobbas på.” (Sales 
controller) 

4.2 Intervjuer med varuhuschefer 

De intervjuade varuhuscheferna har olika lång erfarenhet både inom själva företaget och 
inom deras nuvarande position. Inom organisationen skiljer sig deras erfarenhet mellan 
3 år - 28 år, där medianen är 16 år och medelvärdet 15,4 år.  Inom positionen 
varuhuschef skiljer sig erfarenheten mellan 3 år - 14 år, där medianen är 12 år och 
medelvärdet 10,6 år. Antalet anställda på respektive varuhus skiljer sig mellan 10 - 30 
stycken där medianen är 25 stycken och medelvärdet är 22,6 stycken. Gemensamt för 
alla varuhuschefer är att de har samma ansvarsområden och arbetsuppgifter, där 
huvudansvaret är den dagliga driften av en enhet (se bilaga 1).  
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4.2.1 Varuhuschefernas syn på intern benchmarking 
Varuhuscheferna har olika mycket kunskap om benchmarking. Alla har hört begreppet 
men flera hävdar att de var tvungna att söka upp dess betydelse inför intervjuerna, dock 
var alla varuhuschefer medvetna om dess innebörd efter att ha läst om begreppet. 
Begreppet är inte ett vitt känt begrepp inom deras nivå på företaget men att intern 
benchmarking används i företaget är alla överens om. På vilket sätt benchmarking 
används råder det delade meningar om men alla varuhuschefer hävdar att de olika 
enheterna jämförs mycket med varandra på ett eller annat sätt. Nedan är exempel på 
citat angående detta: 

“... en himla massa olika nyckeltal, där vi absolut jämför oss med varandra, 
inom regionen framförallt.”  

“Vi jämför oss väldigt mycket med varandra. Ofta index. Snittindex på 
försäljning och snittindex på ledarskap.” 

Främst sker det uttalade benchmarkingarbetet hos ledningen som sedan skickar ut 
exempelvis en rapport med nyckeltal till varuhuscheferna. En varuhuschef hävdar att 
det finns en tydlighet i vilka roller de har och att varuhuscheferna i dagsläget inte har 
någon delaktighet i benchmarkingarbetet. Varuhuscheferna vet inte exakt på vilket sätt 
ledningen arbetar med benchmarking eller hur mycket, men vet att de gör det på något 
sätt och varuhuscheferna förstår syftet med intern benchmarking. En av 
varuhuscheferna säger:  

“... vi jobbar nog inte så mycket med det i, ute i varuhusen egentligen. Utan den 
största delen av benchmarkingen sker nog hos våra controllers när de jobbar 
med budgetering och timbudgetering och den biten. De använder nog själva 
benchmarkingen mer frekvent.” 

Varuhuscheferna har olika upplevelser kring sina möjligheter att påverka beslut som tas 
kring intern benchmarking. En varuhuschef anser att möjligheterna är goda och att det 
uppmuntras medan en annan anser att det inte finns några möjligheter att påverka alls. 
En annan hävdar att det alltid går att diskutera kring det men tror inte att det går att 
påverka ett beslut som redan är taget. De varuhuschefer som anser att det finns vissa 
möjligheter att påverka beslut kring intern benchmarking hävdar även att de själva har 
varit delaktiga genom att bidra med sina åsikter. Alla varuhuschefer är överens om att 
även fast det inte är de som genomför själva benchmarkingen så kan de fatta egna beslut 
baserat på benchmarkingresultaten “Ja det kan jag absolut göra.”, säger en varuhuschef 
som svar på den frågan. 
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4.2.2 Egen intern benchmarking 
Samtliga varuhuschefer utför även egen intern benchmarking inom sin enhet. Detta är 
upp till varuhuscheferna själva och görs exempelvis genom att jämföra timmar och 
merförsäljning mellan avdelningar, eller genom tävlingar mellan medarbetare. En 
varuhuschef tycker detta är en självklarhet och säger: 

“Man benchmarkar såklart och tittar på produktivitet och effektivitet av timmar 
mot vad man säljer och så, försöker hitta någon linje att gå på.” 

Flera av varuhuscheferna samarbetar även med andra varuhus när det gäller intern 
benchmarking. De säger att detta görs genom att diskutera med andra varuhuschefer om 
vad de har gjort bra och som sedan kan eftersträvas. Men det finns även de som inte 
säger sig samarbeta med andra varuhus. 

Användningen av den interna benchmarking varuhuscheferna själva utför varierar. En 
varuhuschef hävdar att han använder det varje dag medan en varuhuschef säger att hon 
använde det mer när hon var nybörjare och inte så ofta längre. Ytterligare en 
varuhuschef hävdar att han använder det en gång i veckan, och tror att det är ungefär i 
den mängden de flesta varuhuschefer använder det, enligt citatet nedan: 

“Har fått känslan av att vi är ganska lika på det som varuhuschefer. Att vi 
försöker snappa upp grejer, att vi är ganska snabba på bollen och är det någon 
som gör nått bra så vill vi gärna kolla, vad är gjort, för att själv komma upp i de 
där siffrorna till exempel. För vi är mycket tävlingsmänniskor.” 

Feedback på det interna benchmarkingarbetet varuhuscheferna utför själva upplevs som 
olika av respondenterna. En varuhuschef upplever att de inte får någon feedback men att 
det heller inte är något som efterfrågas. En annan varuhuschef upplever att han får den 
feedback som behövs och ber egentligen inte om någon feedback eftersom det är upp 
till varuhuscheferna själva på vilket sätt de utför intern benchmarking.  

“Jag ber ju inte om någon feedback egentligen om det interna benchmarking 
arbetet... Den delen delger jag ju inte uppåt så då får jag inte så mycket 
feedback från ovansidan så att säga. Sen så feedback på andra mätningar man 
gör det är klart man får från andra deltagare och sådana saker men det är ju 
inget direkt organiserat, effektivt sätt med feedback. Men visst får jag den 
feedback jag behöver.”   
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4.2.3 Upplevelser av intern benchmarking 
Frågan om hur varuhuscheferna upplever intern benchmarking ställdes och syftar på 
både den interna benchmarking ledningen gör och den egna interna benchmarking 
varuhuscheferna utför. De blev ombedda att svara på olika frågor och sedan svara på 
hur de tror att genomsnittsvaruhuschefen skulle svara, detta för att se om de anser sig 
ligga över eller under snittet. Alla varuhuschefer upplever intern benchmarking som 
stimulerande, motiverande, användbart i den dagliga verksamheten och ökar 
förståelsen för organisationen, de flesta tror också att genomsnittsvaruhuschefen skulle 
hålla med. En varuhuschef svarar följande på frågan om genomsnittsvaruhuschefen 
tycker att intern benchmarking är stimulerande: 

“Jag hoppas ju verkligen det, att man inte ser det som jobbigt, det måste vara en 
sjua annars kan man inte behålla positionen.” 

På frågan om intern benchmarking ökar förståelsen för organisationen svarar en av 
varuhuscheferna följande: 

“Ja det är klart att den gör det. Benchmarking gör ju ändå att man får 
någonting att jämför med som gör att man kan få ett riktvärde inom företaget då 
om hur man ska ligga i förhållande till de andra, man kan ju titta på de som 
lyckas bra och de som lyckas sämre, och hitta ett medelvärde. Så att, det gör det 
ju.” 

På frågorna om intern benchmarking är tidskrävande, stressande och 
svåranvänt/krångligt råder det delade meningar. En varuhuschef svarade följande på 
frågan om det är svåranvänt/krångligt: “jag vet inte riktigt vad som skulle kunna vara 
svåranvänt…”. Samma varuhuschef tycker inte heller att det är stressande men tycker 
dock att det är tidskrävande. En annan varuhuschef tycker det är tidskrävande, 
stressande och svåranvänt/krångligt, och tror att genomsnittsvaruhuschefen tycker det 
samma. Resterande varuhuschefer tycker främst att det varken är tidskrävande, 
stressande eller svåranvänt/krångligt och tror att genomsnittsvaruhuschefen tycker det i 
högre grad än vad de själva tycker.  
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Tabell 4.2.  Intervjuade varuhuschefers upplevelser 

      
Genomsnitt 

Stimulerande 7 7 4 4 7 5,8 
Tidskrävande 2 6 2 6 2 3,6 
Stressande 2 1 1 4 1 1,8 
Motiverande 7 7 4 7 6 6,2 
Användbart i den dagliga 
verksamheten 

6 7 5 7 5 6 

Svåranvänt/krångligt 4 1 - 5 2 3 
Ökar förståelsen för organisationen 7 7 5 6 7 6,4 

Tabell 4.3. Genomsnittschefens upplevelser 

      
Genomsnitt 

Stimulerande 7 7 4 5 7 6 
Tidskrävande 5 6 2 6 4 4,6 
Stressande 5 4 3 5 1 3,6 
Motiverande 7 5 3 7 6 5,6 
Användbart i den dagliga 
verksamheten 4 6 5 7 5 5,4 
Svåranvänt/krångligt 4 - - 5 4 4,3 
Ökar förståelsen för organisationen 6 6 4 6 7 5,8 

4.2.4 Förbättringsförslag 
Majoriteten av varuhuscheferna är inte nöjda med benchmarkingarbetet. De är nöjda 
med hur man använder intern benchmarking som verktyg och förstår syftet med det, 
men anser att det går att utnyttja det mer. Att jämföras med andra är något de tycker är 
viktigt för att kunna veta hur de ligger till. Det som lyfts fram är att det saknas ett bra 
forum för att kunna göra tillräckligt mycket jämförelser.  En varuhuschef säger: “Tycker 
att vi jämför oss för lite med varandra om man säger så.”. De vill kunna jämföra sina 
siffor enklare mellan varuhusen och säger att företaget har provat olika saker men inget 
har fungerat bra. Att detta inte fungerar så bra i nuläget är även för att organisationen 
har ett nytt datasystem som inte fungerar så bra. En varuhuschef som är nöjd med 
benchmarkingarbetet som det är nu anser att benchmarking förekommer i lagom stor 
utsträckning efter de kunskaper varuhuschefen har men att som med all information så 
skulle det kunna finnas mer.  

För att kunna använda intern benchmarking i större utsträckning vill flera av 
varuhuscheferna få mer kunskap från ledningen om vad det egentligen innebär och hur 
varuhuscheferna kan använda sig av det. Medan de varuhuschefer som redan anser sig 
ha bra kunskap om begreppet inte känner att de vill ha mer kunskap om det. Vad gäller 
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osäkerheten i hur informationen som fås genom intern benchmarking ska hanteras råder 
det delade meningar. Några varuhuschefer anser att det inte förekommer någon 
osäkerhet varken hos dem själv eller hos andra varuhuschefer medan andra är mer 
osäkra. En varuhuschef tror inte att andra känner en osäkerhet utan att de istället kanske 
inte har förståelse för processen för att de inte har fått den förklarad. En annan 
varuhuschef upplever själv en viss osäkerhet och tror att andra varuhuschefer också är 
osäkra, “Det är jag nästan säker på”. Ytterligare en varuhuschef känner sig själv säker 
men tror att en viss osäkerhet kan förekomma hos andra varuhuschefer beroende på 
bristande erfarenhet enligt citatet nedan: 

“Jag har en ganska lång erfarenhet från det här men jag tror att många av de 
nya varuhuscheferna kan nog känna sig ’hur ska jag använda mig’.” 

Den interna kommunikationen kring intern benchmarking tycker de flesta 
varuhuscheferna är bra men ett exempel som ges är att den skulle kunna vara mer 
samlad och att det pratas för lite om intern benchmarking. En varuhuschef tycker att det 
behövs mer stimulans från regioncheferna för att varuhuscheferna ska kunna utföra sin 
egen intern benchmarking bättre. De flesta varuhuscheferna upplever inte att ledningen 
tar reda på om varuhuscheferna och personalen har förståelse för benchmarkingarbetet. 
En varuhuschef anser att rapporterna som fås genom intern benchmarking är 
svårtolkade och skulle vilja ha mer förklaring. 

“Det kan vara nyckeltal som är svårtolkade men det kan ju också vara så att 
man inte riktigt vet ‘vad är det jag behöver, vad är det jag verkligen ska 
förmedla och vad betyder det här egentligen?’.”  

En annan varuhuschef håller med om att ledningen inte tar reda på förståelsen men 
tycker inte att rapporterna är svåra för henne själv. 

“Nae, för min del är den inte det, det tycker jag inte. Å andra sidan, jag är en 
sådan som tycker om rapporter, så det är ingenting som är konstigt eller så och 
jag har jobbat med det i så många år, så det är inte alls främmande.” 

Ytterligare en varuhuschef anser att ledningen tar reda på om varuhuscheferna har 
förståelse och att det sedan är varuhuschefernas uppgift att föra detta vidare till 
personalen.  
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4.3 Enkäter 

Enkäten skickades ut till 69 varuhuschefer och den besvarades av 35 varuhuschefer, 
vilket innebär ett bortfall på 34 personer. Dock avbröt 3 stycken enkäten efter att de 
hade besvarat del 1 och kom till del 2. Därför kommer även dessa 3 enkäter att räknas 
som bortfall. Det ger ett totalt bortfall på 37 personer. 

De som besvarade enkäten har varit varuhuschef mellan 1-16 år. Där 6,06 år som 
varuhuschef är genomsnittet och medianen ligger på 4 år. 17 av de 32 uppgav att de 
hade mellan 10-19 ordinarie anställda. De andra 15 varuhuscheferna hade svarat så att 
de andra intervallerna 0-9, 20-29 och 30+ alla hade fått 5 stycken svar var. 

Angående begreppet benchmarking hade samtliga 32 personer hört talas om det. Av 
dem svarade 7 stycken att de hade hört begreppet förut men var osäkra på vad exakt det 
betydde, de andra 25 stycken svarade att de kände till begreppet och visste vad det 
innebar. 

Tabell 4.4. Begreppet benchmarking 

Har inte hört begreppet förut 
 

0 
Har hört begreppet förut men är osäker på vad exakt det betyder 

 
7 

Känner till begreppet och vet vad det innebär 
 

25 
Totalt 

 
32 

Av 32 personer så uppgav 16 personer att de skulle vilja få mer kunskap från ledningen 
om intern benchmarking, 5 visste inte och 11 ville inte ha mer kunskap från ledningen 
angående detta. 

Tabell 4.5. Kunskap om intern benchmarking 

Ja 16 
Nej 11 
Vet ej 5 
Totalt 32 

Ovan berättar ledningen att när de ska informera angående intern benchmarking så sker 
det bland annat i form av att en rapport skickas ut till varuhuscheferna. En fråga som 
varuhuscheferna fick besvara var om de upplevde att de kunde känna sig osäkra på hur 
de ska hantera den information som de får angående intern benchmarking. 18 av de 32 
upplevde inte att de kände sig osäkra, medan 14 stycken kände sig mycket osäker eller 
lite osäker, 4 stycken respektive 10 stycken. 
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Tabell 4.6. Osäkerhet kring information 

Ja, mycket osäker 4 
Ja, lite osäker 10 
Nej 18 
Totalt 32 

15 personer uppgav att de ansåg att det är för lite intern kommunikation och att den 
skulle kunna öka, 10 personer tyckte att den fungerade bra så som den är nu och 6 
personer tyckte att det är för mycket intern kommunikation och att den skulle kunna 
minska. Sedan var det en person som valde alternativet “annan åsikt” och “Över lag bra 
men skulle vilja att det skall var enklare att hitta kommunikationen/informationen. Ser 
gärna att all info finns på samma portal/plats” 

Tabell 4.7. Intern kommunikation 

Det är för lite intern kommunikation, den skulle kunna öka 15 
Den fungerar bra så som den är nu 

  
10 

Det är för mycket intern kommunikation, den skulle kunna minska 6 
Annan åsikt         1 
Totalt 

    
32 

Varuhuscheferna fick även besvara frågor angående hur de upplever intern 
benchmarking. På en skala 1-7, där 1=lite och 7=mycket, fick de uppskatta sin 
upplevelse. Det fanns även ett “vet inte” alternativ. I de fall då en respondent har svarat 
“vet inte” har dessa räknats som bortfall och påverkar på så sätt inte några beräkningar. 
“Svåranvänt/krångligt” har inte haft något bortfall, “ökar förståelsen för organisationen” 
har haft två bortfall och resten har haft ett bortfall. Ett genomsnitt har sedan beräknats 
efter vad varuhuscheferna har svarat på varje delfråga. Den delfrågan som fick högst 
genomsnittligt betyg är “motiverande”, med ett genomsnitt på 5,9. Andra som fått ett 
genomsnitt över 5 är “ökar förståelsen för organisationen”, “stimulerande” och 
“användbart i den dagliga verksamheten”, som har fått 5,6, 5,6 och 5,7, i respektive 
ordning. Den som fick lägst genomsnitt i betyg är “stressande”, på 3.2. 
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Tabell 4.8. Upplevelser av intern benchmarking 

Stimulerande 5,6 
Tidskrävande 3,9 
Stressande 3,2 
Motiverande 5,9 
Användbart i den dagliga verksamheten 5,7 
Svåranvänt/krångligt 3,6 
Ökar förståelsen för organisationen 5,6 

I del 2 fick varuhuscheferna börja med att besvara frågan om de är nöjda med hur den 
interna benchmarkingen fungerar inom Åhléns. Att de varken var nöjda eller missnöjda 
svarade 7 stycken. 19 stycken var nöjda eller mycket nöjda, 14 stycken respektive 5 
stycken. Sedan var det 6 varuhuschefer som var missnöjda eller mycket missnöjda, 5 
personer respektive 1 person.  

Tabell 4.9. Nöjdhet 

Ja, mycket nöjd 5 
Ja, nöjd 14 
Varken nöjd eller missnöjd 7 
Nej, missnöjd 5 
Nej, mycket missnöjd 1 
Totalt 32 
 
När de senare fick frågan om hur de ville fortsätta använda intern benchmarking i 
framtiden var det endast 2 stycken som ville använda det i lite mindre utsträckning än 
vad de gör nu. 24 stycken ville använda det i större utsträckning än vad de gör nu, där 
10 av dem ville göra det i mycket större utsträckning än nu och 12 av dem ville använda 
det i lite större utsträckning. Resterande 8 stycken var nöjda och ville fortsätta på 
samma sätt som nu. 

Tabell 4.10. Intern benchmarking i framtiden 

Jag vill använda det i mycket större utsträckning än nu 10 
Jag vill använda det i lite större utsträckning än nu 12 
Jag är nöjd och vill fortsätta på samma sätt som nu 8 
Jag vill använda det i lite mindre utsträckning än nu 2 
Jag vill använda det i mycket mindre utsträckning än nu 0 
Totalt       32 
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5 Analys 
Nedan presenteras en egen tolkning av företagets interna benchmarking 

Processen börjar med att regioncheferna tillsammans med sales controllern väljer ett 
nyckeltal som ska benchmarkas. Sedan klustras varuhusen efter hur lika de är för att 
kunna jämföras. Exempelvis kan varuhusen klustras efter hur många plan de har. Om då 
sedan nyckeltalet snittkvitto (antal kronor som ett genomsnittligt kvitto har under 
exempelvis en månad) väljs så kan en jämförelse göras mellan skillnader i snittkvitto 
om ett varuhus har ett eller två plan. Resultatet av jämförelsen sammanställs i en rapport 
som skickas ut till varuhuschefer via mail. I rapporten kan då varje varuhus se hur högt 
snittkvitto de har jämfört med andra varuhus som har samma antal plan. Om ett varuhus 
har ett lägre snittkvitto än andra varuhus så kan varuhuschefen vidta åtgärder för att 
försöka öka sitt snittkvitto. Vill varuhuschefen ta reda på hur andra varuhuschefer har 
gjort för att uppnå ett högre snittkvitto är det upp till honom/henne själv att kontakta de 
andra. Ibland kontaktar även regionchefen varuhusen som har ett extra högt eller lågt 
snittkvitto för att få reda på vad det kan bero på.  

5.1 Jämförelse av upplevelser 

Skillnader i upplevelser mellan varuhuscheferna som intervjuades och de som har 
besvarat enkäten var små. Den största skillnaden var på frågan om hur stressande intern 
benchmarking är, där var det en skillnad på 1,4 mellan svaren, de som besvarade 
enkäten tyckte att det var mer stressande än de varuhuschefer som intervjuades. Även 
vid frågan ”Ökar förståelsen för organisationen” angav de intervjuade varuhuscheferna 
en högre siffra än de som besvarade enkäterna (en skillnad på 0,8). Om intern 
benchmarking upplevs som svåranvänt/krångligt ansåg de som besvarade enkäten att 
det är det i högre grad än de som intervjuades (en skillnad på 0,6). Resterande frågor 
skiljer sig med 0,2-0,4, de har alltså svarat väldigt lika på resterande frågor. 

Ett mönster som går att tyda när genomsnittet för enkäterna ställs bredvid intervjuernas 
genomsnitt är att de intervjuade varuhuscheferna gav den interna benchmarkingen bättre 
betyg på alla frågorna. De frågorna som ses som negativa har de intervjuade 
varuhuscheferna gett lägre betyg på och på de frågor som ses som positiva ser vi istället 
att de intervjuade varuhuscheferna har gett högre betyg på. De intervjuade 
varuhuscheferna upplever alltså intern benchmarking bättre än de som besvarade 
enkäten när resultatet jämförs. Detta kan också vara en ren tillfällighet eller bero på att 
de som svarade på enkäten var anonyma och inte hade någon kommunikation med oss 
vilket medförde att de svarade ärligare. Vid intervjuerna kan respondenterna ha varit 
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mer positiva på grund av att vi som ledde intervjun var positiva medan de som svarade 
på enkäten kan ha upplevt att det var jobbigt att svara på enkäten och därför blev mer 
negativa i sina svar.  

Tabell 5.1. En jämförelse av varuhuschefers genomsnittssvar (den största skillnaden i 
upplevelser har fetmarkerats) 

  Enkäter Intervjuer Skillnad 

Stimulerande 5,6 5,8 0,2 

Tidskrävande 3,9 3,6 0,3 

Stressande 3,2 1,8 1,4 

Motiverande 5,9 6,2 0,3 

Användbart i den dagliga verksamheten 5,7 6 0,3 

Svåranvänd/krånglig 3,6 3 0,6 

Ökar förståelsen för organisationen 5,6 6,4 0,8 

Det skiljer sig inte heller särskilt mycket från vad varuhuscheferna (både enkäter och 
intervjuer) satt för betyg och vad ledningen satt. Det är tre utav frågorna som gett svar 
som skiljer sig mer åt. Den första är att ledningen inte trodde att varuhuscheferna 
upplever intern benchmarking som särskilt tidskrävande. Där skiljde sig deras svar från 
varuhuschefernas. Varuhuscheferna själva uppgav att de upplever intern benchmarking 
som 4, vilket är hela 2,5 mer än vad ledningen trodde, det här är den frågan som skiljer 
sig mest mellan varuhuschefernas och ledningens svar. Alltså vet inte ledningen hur 
mycket tid som varuhuscheferna lägger ned på intern benchmarkingarbetet. Den andra 
frågan som skiljer sig åt är hur stressande intern benchmarking upplevs. 
Varuhuschefernas genomsnitt ligger på 3,1 och ledningens genomsnitt ligger på 4,5. 
Alltså trodde ledningen att varuhuscheferna upplever verktyget som mer stressande än 
vad varuhuscheferna själva tyckte att det var. Den tredje frågan som svaren skiljer sig 
mer åt på är frågan om intern benchmarking ökar förståelsen för organisationen. Med 
en skillnad på 1,8 så trodde ledningen att varuhuscheferna upplever att verktyget ökar 
förståelsen för organisationen mer än vad varuhuscheferna själva angav. Resterande 
frågor skiljer sig inte så mycket åt mellan hur varuhuscheferna och ledningen har svarat. 
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Tabell 5.2. Varuhuschefers svar jämfört med ledningens svar (den största skillnaden i 
upplevelser har fetmarkerats) 

  Varuhuschefer Ledningen Skillnad 

Stimulerande 5,8 5,5 0,3 

Tidskrävande 4 1,5 2,5 

Stressande 3,1 4,5 1,4 

Motiverande 6,1 6 0,1 

Användbart i den dagliga verksamheten 5,9 6 0,1 

Svåranvänt/krångligt 3,5 3 0,5 

Ökar förståelsen för organisationen 3,7 5,5 1,8 

Nedan visas en sammanställning av hur varuhuscheferna uppgett att de upplever den 
interna benchmarking, enkäter och intervjuer visas var för sig, samt hur ledningen tror 
att varuhuscheferna upplever verktyget. Inget samband syns om ledningens svar mest 
liknar enkäternas svar eller de intervjuade varuhuschefernas svar, då det är nästan 50/50 
på vilket svar de är närmast. 

Tabell 5.3. Jämförelse av upplevelser (de siffror som är fetmarkerade är de som är 
närmast ledningens svar) 

  Enkäter Intervjuer   

  Varuhuschefer Varuhuschefer Ledningen 

Stimulerande 5,6 5,8 5,5 

Tidskrävande 3,9 3,6 1,5 

Stressande 3,2 1,8 4,5 

Motiverande 5,9 6,2 6 

Användbart i den dagliga verksamheten 5,7 6 6 

Svåranvänt/krångligt 3,6 3 3 

Ökar förståelsen för organisationen 5,6 6,4 5,5 
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5.2 Jämförelseverktyg 

Vid budgetuppföljning kan enskilda medarbetares prestationer utvärderas (Lundberg & 
Mazur, 2007). Vid intern benchmarking är det istället oftast hela enheter som 
utvärderas, vilket även stämmer med företaget i denna studie då enheter jämförs med 
varandra. Ett problem som oftast uppstår hos organisationer som använder 
prestationsmätning är att ingen nytta dras av informationen som prestationsmätningen 
genererar (Neely & Bourne, 2000). Detta problem kan även uppstå inom intern 
benchmarking. Denna studies empiriinsamling pekar på att företaget jämför många 
nyckeltal mellan enheterna men att all information inte används. Varuhuscheferna 
upplever att en viss osäkerhet finns kring hur informationen som fås av intern 
benchmarking ska användas. Om osäkerhet förekommer så används troligtvis inte all 
information eftersom varuhuscheferna inte vet hur de ska använda den. Inom 
måluppföljning är det viktigt att målen kan uttryckas i mätbara enheter och att det som 
mäts är relevant att mäta (Granberg, 2011). Detta är det samma inom intern 
benchmarking. Företaget använder sig av många kvantitativa nyckeltal som är relevanta 
inom den bransch de verkar i. Forsberg (2007) har gjort en undersökning på 
måluppföljning där det framkom att 47 % av de undersökta företaget följde upp sina 
mål regelbundet. Företaget i denna studie arbetar med uppföljning inom intern 
benchmarking. De har ingen tydlig process över när vilka nyckeltal ska följas upp men 
detta görs ändå regelbundet. 

5.3 Förbättringsarbete 

Företaget har en företagskultur i likhet med teorin om continuous improvements enligt 
Augsdorfer och Harding (1995). Detta innebär att ett lärande genom förbättringar ligger 
som grund och att hela organisationen eftersträvar detta. Ledningen arbetade inte med 
att ta reda på om varuhuscheferna har förståelse för benchmarkingarbetet men 
regionchefen upplevde att de har hög förståelse för varför det görs. Samtliga 
respondenter var medvetna om att företagets enheter hela tiden jämförs och det är något 
de flesta även gillar då de själva ansåg sig vara tävlingsmänniskor som hela tiden vill bli 
bättre. 

En del av CI arbetet som har funnits med sen strategin först utvecklades, ligger i att 
belöna förbättringsförslag och utveckla anställda genom att tillhandahålla med 
utbildningsmöjligheter (Singh & Singh, 2015). Detta kan kopplas till företagets interna 
benchmarking där utbildningsmöjligheter saknas. Vissa respondenter tyckte att intern 
benchmarking är svåranvänt/krångligt och att en viss osäkerhet förkommer kring hur 
verktyget ska användas. Att osäkerhet förekommer kan till viss del bero på hur lång 
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erfarenhet respondenterna har i rollen som varuhuschef eller inom någon annan roll där 
intern benchmarking har använts, då de som har mer erfarenhet hävdade att de inte 
känner sig osäkra medan vissa av dem som har mindre erfarenhet kände sig osäkra. I 
enkätundersökningen var det 18 av 32 som inte kände sig osäkra på hur de ska hantera 
den information som fås av intern benchmarking medan resterande kände sig osäkra 
eller mycket osäkra. Detta tyder på att ledningen inte har delat tillräckligt mycket 
kunskap till nya varuhuschefer om intern benchmarking. Hälften av respondenterna i 
enkätundersökningen svarade att de vill ha mer kunskap om intern benchmarking från 
ledningen. I intervjuerna med varuhuscheferna vill de som redan anser sig ha bra 
kunskap om intern benchmarking inte få mer kunskap från ledningen medan de som 
anser sig veta för lite om intern benchmarking vill få mer kunskap. En av de intervjuade 
trodde inte att osäkerhet finns utan att varuhuscheferna istället kanske inte har förståelse 
för processen för att de inte har fått den förklarad. Även sales controllern lyfte i 
intervjun fram att hon skulle vilja att anställda blev utbildade inom benchmarking. 
Genom att fallföretaget inte har någon utbildning i sitt interna benchmarkingarbete 
uppfylls inte den del av CI som Singh och Singh (2015) beskriver, vilket pekar på att 
det lärande genom förbättringar som företaget gör skulle kunna vara effektivare. 
Bessant, Caffyn, Gilbert, Harding och Webb (1994) menar att viktiga faktorer för CI är 
en effektiv kommunikation och ett decentraliserat beslutsfattande. Även detta är något 
som till viss del saknas i företaget då empiriinsamlingen tyder på att en viss brist i 
kommunikationen förekommer då varuhuscheferna efterfrågar mer kunskap om intern 
benchmarking. Decentraliserat beslutsfattande förkommer i företaget men den interna 
benchmarkingen sköts på central nivå där varuhuscheferna inte är inblandande i själva 
processen.  

Inom hörnstensmodellen som härstammar från offensiv kvalitetsutveckling finns 
punkten “Ett engagerat ledarskap” som poängterar vikten av att chefer kommunicerar 
väl för att skapa ett engagemang och delaktighet hos sina medarbetare (Bergman & 
Klefsjö, 2012).  Empiriinsamlingen i denna studie tyder på att företagets ledning måste 
vara noggrannare med information och kommunikation till varuhuscheferna för att 
förbättra den interna benchmarkingen. Detta med hänvisning till ovanstående stycke.  

Hörnstensmodellen utvecklad av Bergman och Klefsjö (2012) pekar också på vikten av 
att skapa delaktighet hos anställda. Detta ska göras genom ett engagerat ledarskap där 
chefer fungerar som föredömen och kommunicerar väl. Inom företaget är detta något 
som inte fungerar så bra då många respondenter ville ha mer kunskap om intern 
benchmarking samt inte visste vad deras chefer utför för internt benchmarkingarbete. I 
hörnstensmodellen påpekas även att det är viktigt att skapa förutsättningar för 
delaktighet. Detta är något företaget kan jobba med då de flesta varuhuschefer ville 
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använda intern benchmarking mer, men möjligheterna inte finns då ett bra forum för 
jämförelser och kommunikation saknas. 

Enligt Zairi och Leonard (1994) krävs det att benchmarkingprocessen upprepas 
regelbundet för att benchmarking ska utvecklas. Detta är något företaget gör då de 
använder intern benchmarking kontinuerligt. Även om de inte har en uttalad 
benchmarkingprocess så upprepas benchmarkingarbetet på olika sätt.  

5.4 Benchmarking 

Företaget har ingen uttalad eller dokumenterad intern benchmarkingprocess som Camp 
(1989) förespråkar utan de hävdade att det de gör automatiskt blir benchmarking och att 
det är mer som ett tänk. Vid genomförandet av intern benchmarking används olika 
nyckeltal, men dessa varierar efter vad som vill mätas vid just den tidpunkten. 
Benchmarkingarbetet sker efter behov, inga fastställda tider för genomförandet finns. 
Varuhusen jämförs i kluster men dessa varierar beroende på vilket nyckeltal som 
jämförs. Nyckeltalen som jämförs stämmer överens med de exempel Reider (2002) ger.  

Camp (1989) hävdar att det krävs kommunikation för att nå en överlägsen prestation 
inom benchmarking. I denna studies empiriinsamling ställdes frågorna om intern 
benchmarking upplevs som tidkrävande eller svåranvänt/krångligt. I dessa frågor 
upplevde varuhuscheferna det i högre grad än vad ledningen trodde de skulle 
göra.  Varken regionchefen eller sales controllern trodde att varuhuscheferna upplever 
det som tidskrävande då de ansåg att det inte är varuhuscheferna som utför den interna 
benchmarkingen. Varuhuscheferna verkade se på frågan lite annorlunda då vissa ansåg 
det vara tidskrävande och vissa inte, beroende på vad de ansåg att de själva utför som är 
intern benchmarking. Svåranvänt/krångligt ansåg varuhuscheferna att intern 
benchmarking var i lite mindre utsträckning än tidskrävande medan ledningen trodde att 
varuhuscheferna upplevde det som mer svåranvänt/krångligt än tidskrävande. De 
varuhuschefer som svarade på enkäten tyckte att intern benchmarking var mer 
svåranvänt/krångligt än vad ledningen trodde de skulle tycka. Detta tyder på att 
bristande kommunikation finns mellan ledning och varuhuschefer gällande intern 
benchmarking. 

5.4.1 Intern Benchmarking 
Företaget använder intern benchmarking genom att jämföra olika enheter med varandra 
med hjälp av olika nyckeltal för att hela tiden kunna bli bättre. Detta stämmer överens 
med teorierna om vad intern benchmarking är, att jämföra olika enheter inom samma 
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organisation för att sprida “best practice” eller “bästa interna metod” (Zairi & Leonard, 
1994; Boxwell, 1994; Karlöf & Östblom, 1994).  

Då inte upplevelser av intern benchmarking tidigare har undersökts finns det inte 
mycket teorier att kunna koppla denna studies insamlade teori om behandlar upplevelser 
till. Resultatet av enkätundersökningen samt intervjuerna med varuhuscheferna visar att 
intern benchmarking upplevs som motiverande, vilket även ledningen trodde att 
varuhuscheferna tyckte. Karlöf (2009) skriver att benchmarkingprocessen bidrar till 
motivation och energi hos de inblandade. Att intern benchmarking leder till motivation 
är då något som stämmer även i denna studie. Att det är de ambitiösa personerna som 
tycker att det är mest motiverande och uppskattar det mest (Karlöf, 2009) är däremot 
något vi varken styrka eller motbevisa då vi inte har kunnat dra några gränser kring 
ambitionsnivå.  

Karlöf (2009) anser även att benchmarking är stimulerande på grund av den inblick som 
fås i andra delar av organisationen, vilket stämmer med denna studie då både 
enkätundersökningen, intervjuerna med varuhuscheferna och intervjuerna med 
ledningen svarade över 5 av 7 på den frågan. Den intervjuade sales controllern svarade 
7 på den frågan med förutsättningen att det är tydligt kommunicerat, tydliga mål och 
kontinuerlig uppföljning.  Regionchefen trodde att det är olika hur stimulerande intern 
benchmarking är för varuhuscheferna men trodde att vissa blir otroligt stimulerade och 
tävlingsinriktade när de får se att de har gjort något bra. En varuhuschef ansåg att om 
man som varuhuschef inte anser att intern benchmarking är stimulerande kan man inte 
behålla positionen. 

Förutom att motiverande och stimulerande fick höga siffror i empiriinsamlingen fick 
även användbart i den dagliga verksamheten och ökar förståelsen för organisationen det. 
Regionchefen trodde att varuhuscheferna upplever intern benchmarking som användbart 
i den dagliga verksamheten, även om varuhuscheferna kanske inte vet att det är intern 
benchmarking de håller på med. Detta stämmer då varuhuscheferna både i enkäten och 
intervjuerna gav över 5 i medelvärde på den frågan. Det kan ses som underförstått att 
intern benchmarking upplevs som användbart i den dagliga verksamheten eftersom det 
antagligen inte skulle användas annars. Något att tänka på är att det är ledningen som 
efterfrågar benchmarkingen vilket kan göra att de på lägre nivåer inte ser intern 
benchmarking som användbart ifall de exempelvis anser att de jämförs för mycket med 
varandra utan att de själva får ut någonting av det. Så är inte fallet i denna studie då 
både ledning och varuhuschefer såg verktyget som användbart. Vilket stämmer bra in på 
det Karlöf (2009) skriver om, att det är viktigt att ledningen får med sig de anställda för 
att benchmarkingen ska fungera bra. 
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En av de intervjuade varuhuscheferna ansåg att intern benchmarking ökar förståelsen 
för organisationen då intern benchmarking ger ett riktmärke om hur alla varuhus ligger 
till i förhållande till varandra. Sales controllern trodde att intern benchmarking ökar 
förståelsen för organisationen om en bra kommunikation finns från ledningens sida. 
Regionchefen trodde att intern benchmarking kan ge ökad förståelse för vissa beslut 
som tas av ledningen. Freytag och Hollensen (2001) hävdar att de anställda måste förstå 
processen och ändra sitt tankesätt, medan organisationen ger dem stöd för att framgång 
ska nås. Detta kan kopplas till att intern benchmarking enligt denna studie ökar 
förståelsen för organisationen och att sales controllern trodde att det beror på hur 
kommunikationen från ledningen sker. Om intern benchmarking ökar förståelsen för 
organisationen borde det rimligtvis även öka förståelsen för den interna 
benchmarkingprocessen också. 

Freytag och Hollensen (2001) hävdar att det genom benchmarking ofta är enkelt att 
uppmärksamma och överföra ”goda” handlingar men att det är desto svårare att se till 
att individer utför dem på rätt sätt. Det är därför viktigt att de bakomliggande 
processerna till de ”goda” handlingarna undersöks och förs över. Detta ser vi som en 
svaghet hos företaget då de främst skickar ut rapporter till varuhuscheferna med 
nyckeltal som är benchmarkade, vilket gör att varuhuscheferna själva måste kontakta 
andra varuhuschefer för att få reda på vad dem har gjort för att exempelvis ha ett högt 
snittkvitto. Av intervjuerna framkom det att vissa varuhuschefer inte ens samarbetade 
med andra varuhus. Det är då svårt för ledningen att se till att individer utför ”goda” 
handlingar på rätt sätt då de inte har någon kontroll över vad varuhuschefer gör med 
informationen som fås via intern benchmarking. 

Fördelar med intern benchmarking 
Majoriteten av de intervjuade varuhuscheferna var inte nöjda med den interna 
benchmarkingen just nu. Främst är problemet att det saknas ett bra forum för att kunna 
göra fler jämförelser på ett enklare sätt. Resultatet av enkätundersökningen visade 
däremot att enbart 6 av 32 är missnöjda eller mycket missnöjda med den interna 
benchmarkingen. Även om det inte är majoriteten av enkäternas respondenter som 
ansåg sig missnöjda eller mycket missnöjda med den interna benchmarkingen så är 
fortfarande 6 av 32 mycket, hela 18,8 %. En fördel med intern benchmarking är att data 
och information finns inom företaget (Cook, 1995), detta är dock något företaget saknar 
till viss del. Data finns men på grund av byte av datasystem finns inte alla siffror 
tillgängliga för tillfället vilket gör att varuhuschefer efterfrågar det så att mer intern 
benchmarking kan göras. Boxwell (1994) hävdar att tillgängligheten på data gör att 
kunskap lättare sprids inom organisationen vilket Karlöf och Östblom (1994) hävdar 
kan leda till minskade prestationsskillnader mellan olika enheter och förbättra 
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organisationens totala prestation. Dessa teorier pekar på att det är väldigt viktigt för 
företaget att öka tillgängligheten på intern data.  

Framtidsutsikterna för intern benchmarking på företaget är goda. Ledningen såg en ljus 
framtiden för verktyget och trodde att det i framtiden kommer att användas i större grad 
än vad det görs idag. För tillfället finns det inte förutsättningar för att använda verktyget 
i så hög grad men ledningen såg möjligheterna att kunna använda data på ett bättre sätt 
längre fram. Majoriteten av de intervjuade varuhuscheferna ansåg också att verktyget 
borde utnyttjas mer. I enkätundersökningen svarade 22 av 32 att de vill använda intern 
benchmarking i antingen lite eller mycket större utsträckning än vad de gör nu. För att 
företaget ska kunna använda intern benchmarking mer i framtiden krävs det exempelvis 
att varuhuscheferna har tillgång till mer information som de kan använda för att utföra 
egen intern benchmarking, vilket även sales controllern poängterade. Hon medgav att 
det är lednings ansvar att se till att varuhuscheferna får tillgång till nyckeltal och ansåg 
att de behöver nå ut med mer data. Detta gör att fördelarna med intern benchmarking 
som Karlöf och Östblom (1994), Cook (1995) och Boxwell (1994) beskriver kan 
uppnås. 

Nackdelar med intern benchmarking 
Karlöf och Östblom (1994) hävdar att en nackdel med intern benchmarking är att det 
kan skapa revirtänk och interna stridigheter, och istället för att söka förbättringar pekas 
bara fel ut. Detta är inte något som varken intervjuerna med varuhuscheferna eller 
enkätundersökningen i denna studie har visat. Vår uppfattning är att respondenterna ser 
intern benchmarking som något positivt och de delar gärna med sig av både bra och 
dåliga saker mellan enheterna.  

Freytag och Hollensen (2001) menar att det finns en gräns för hur mycket effektivare en 
organisations processer kan förbättras när det enbart sker en intern jämförelse. Tillslut 
måste andra åtgärder övervägas. Detta kan göras genom att även använda extern 
benchmarking, vilket företaget enligt intervjuerna med ledningen gör. Även Cook 
(1995) poängterar att en användning av enbart intern benchmarking kan skapa 
självbelåtenhet, vilket företaget undviker med extern benchmarking som komplement.  

5.4.2 Risker med benchmarking 
Enligt Cook (1995) är nyckeln till effektiva benchmarkingprogram att vara väl 
förberedd inför uppgiften. Detta är även något som företaget inte riktigt är, enligt vår 
tolkning, med tanke på att det inte finns någon tydlig utarbetad process. Cook (1995) 
nämner även att det är viktigt att vara medveten om potentiella fallgropar. Detta är 
något företaget till viss del är då de är medvetna om att varuhuscheferna skulle vilja ha 
tillgång till mer data och kunskap.  
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Cook (1995) pekar på olika fallgropar att uppmärksamma för ett effektivt 
benchmarkingarbete, dessa fallgropar är svåra att förutse om ingen 
benchmarkingprocess förkommer. Exempel på en fallgrop är om det är oklart vem som 
egentligen har hand om programmet, vilket stämmer med företaget då ingen uttalad 
process eller uttalad ansvarig finns för benchmarkingarbetet, dock finns det personer i 
ledningen som jobbar aktivt med den interna benchmarkingen men det kommuniceras 
inte ned i leden. Diverse fallgropar uppstår enligt Cook (1995) på grund av brist på 
inriktning och prioritet, brist på strategisk relevans, brist på ledarskap, brist på 
uthållighet eller brist på planering. Företaget har trots sin avsaknad av process inte brist 
på inriktning och prioritet, brist på strategisk relevans, brist på ledarskap eller brist på 
uthållighet då de är väl medvetna om vad intern benchmarking innebär och har ett bra 
syfte med genomförandet av intern benchmarking, detta är även något de har jobbat 
med i alla år, varför en uthållighet finns. Bristen som finns i företaget är brist på 
planering eftersom inte den interna benchmarking planeras noggrant utan bara 
genomförs efter vad som efterfrågas vid olika tillfällen.  

En risk med benchmarking enligt Freytag och Hollensen (2001) är att ledningen tappar 
fokus från de anställda och orsakar utbrändhet på grund av för hög press bland de 
anställda. Detta kan jämföras med frågan i denna studie om intern benchmarking 
upplevs som stressande. Ledningen trodde där att intern benchmarking var mer 
stressande för varuhuscheferna än vad varuhuscheferna själva upplevde det. Ledningen 
trodde att vissa kan uppleva det som stressande, om exempelvis dykande 
försäljningssiffror uppstår. Bland varuhuscheferna var svaren varierande men de 
intervjuade valde en lägre siffra än de som svarade på enkäten. Att inte varuhuscheferna 
upplever intern benchmarking som speciellt stressande antyder att det inte finns för hög 
press bland de anställda och att då ledningen inte har tappat fokus från de anställda. Att 
ledningen i denna fråga trodde att varuhuscheferna upplever mer stress än vad de gjorde 
minskar även risken för att ledningen ska sätta för hög press på dem då de redan tror att 
stress finns. 

5.4.3 Viktigt för framgångsrik benchmarking 
Informationen som fås genom intern benchmarking skickas främst genom rapporter till 
varuhuscheferna. I enkätundersökningen ansåg 15 av 32 att det är för lite intern 
kommunikation angående intern benchmarking. En kommentar var att informationen 
borde vara lättare att hitta och att den borde vara samlad. I intervjuerna med 
varuhuscheferna kom det fram att de flesta tyckte den interna kommunikationen kring 
intern benchmarking var bra men att den skulle kunna vara mer samlad och att det 
pratas för lite om intern benchmarking. En varuhuschef ansåg att det behövs mer 
stimulans från ledningen för att varuhuscheferna ska använda sig mer av den egna intern 
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benchmarkingen. En varuhuschef ansåg att rapporterna är svårtolkade medan en annan 
inte tyckte att de är det, men hon trodde att det kan bero på att hon gillar rapporter och 
har jobbat med det i många år. Den varuhuschefen som tyckte att rapporterna är 
svårtolkade har inte kortare erfarenhet inom rollen som varuhuschef än vad andra 
intervjuade har. Detta tyder på att ledningen måste vara tydligare med att informera och 
lära ut hur intern benchmarking fungerar för att säkerställa att alla varuhuschefer ligger 
på samma nivå kunskapsmässigt. Enligt GBN (2010) är stöd från ledningen och 
förståelse för den egna processen två av de viktigaste faktorerna för att benchmarking 
ska fungera bra. Detta är något företaget måste jobba på för att kunna få en tydligare 
bild över vad intern benchmarking innebär för medarbetarna. Att det pratas för lite om 
intern benchmarking samtidigt som verktyget används mycket är ett tecken på att stöd 
från ledningen inte finns i tillräckligt hög utsträckning. Även om feedback inte 
efterfrågas från de intervjuade varuhuscheferna är det ändå viktigt med något slags stöd. 
För att varuhuscheferna ska få förståelse för den egna processen behövs mer 
information, detta även i enighet med Cook (1995) som hävdar att träning av de 
anställda är en viktig förutsättning för en lyckad implementering av benchmarking. 
Denna koppling till teori stödjer även ovanstående teorikoppling till CI där Singh och 
Singh (2015) hävdar att utbildning är viktigt (se avsnitt 5.3 Förbättringsarbete). Om 
upplevelser finns hos varuhuscheferna att rapporterna är svårtolkade kan det medföra att 
det kan vara svårt för varuhuscheferna att få förståelse för den egna processen.  

I intervjuerna med varuhuscheferna kom det fram att de har olika upplevelser kring sina 
möjligheter att påverka beslut som tas kring intern benchmarking. En varuhuschef ansåg 
att möjligheterna är goda och att det uppmuntras medan en annan ansåg att det inte finns 
några möjligheter att påverka beslut alls. I en annan intervju berättade en varuhuschef 
att det finns möjlighet att diskutera beslut med ledningen även om de inte alltid kan 
påverka redan tagna beslut. En varuhuschef nämnde i intervjun att varuhuscheferna i 
dagsläget inte har någon delaktighet i den interna benchmarkingen. Alla varuhuschefer 
var överens om att även fast det inte är de som genomför själva benchmarkingen så kan 
de fatta egna beslut baserat på benchmarkingresultaten. Om de anställda inte är 
inblandade i benchmarkingprocessen eller inte förstår den kan det orsaka att de vägrar 
genomföra de förändringar som benchmarkingarbetet visar vara nödvändiga enligt 
Freytag och Hollensen (2001). Intresset och engagemanget för ett projekt ökar när 
anställda känner att de är delaktiga i beslutsfattandet och chansen att olika beslut blir 
implementerade är större (Hyland & Beckett, 2002; Moshowitz, 1989). Dessa teorier 
pekar på att varuhuscheferna borde vara mer inblandade i processen för att den interna 
benchmarkingen ska fungera så bra som möjligt. Det varuhuscheferna är inblandade i, i 
den interna benchmarkingen är att de kan utföra egen intern benchmarking baserat på 
nyckeltal. De kan jämföra sig hur mycket de vill med varandra beroende på vilka 
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nyckeltal som finns tillgängliga. Att utföra egen intern benchmarking svarade alla av de 
intervjuade varuhuscheferna att de gjorde. Antingen gjordes det genom att jämföra olika 
avdelningar inom samma enhet med varandra eller så gjordes det genom att jämföra 
olika nyckeltal mellan enheter. Den egna interna benchmarkingen får varuhuscheferna 
själva välja om de vill arbeta med eller inte. Att alla varuhuschefer utför detta arbete 
tyder på att intern benchmarking är något de tycker är användbart. 

Tutcher (1994) menar att ett stort grundjobb från ledningens sida behövs innan 
benchmarkingarbetet påbörjas för att benchmarkingen ska bli framgångsrik. Detta pekar 
på att företagets benchmarking kanske inte är så framgångsrik som den skulle kunna 
vara då inget grundjobb egentligen verkar ha gjorts. Efter intervjuerna med både ledning 
och varuhuschefer kan det konstateras att företaget inte har hittat något bra forum för 
kommunikation för varuhuscheferna att kunna utföra egen intern benchmarking. Detta 
är enligt oss en konsekvens av att inget bra grundjobb har gjorts och detta kan bero på 
att ingen uttalad benchmarkingprocess finns. 

5.5 Tidigare studier 

Det råder olika hög medvetenhet om vad intern benchmarking är för något hos de olika 
respondenterna. Regionchefen trodde att de flesta känner till ordet och vet vad det är. 
Sales controllern trodde att många har hört ordet men att det inte används ute hos 
enheterna. Enkätundersökningen visade att samtliga varuhuschefer hade hört ordet och 
att 25 av de 32 respondenterna även visste vad begreppet innebar. Intervjuerna med 
varuhuscheferna visade att alla de intervjuade hade hört begreppet men flera var osäkra 
på vad det egentligen innebar. Det kan konstateras att intern benchmarking inte är ett 
vitt känt begrepp på varuhuschefsnivå. Enligt tidigare studier är det få företag som 
använder begreppet benchmarking (Askevik, Dahlborg & Freiholtz, 2009; Gabrielson, 
Killander & Lindberg, 2008; Lemonte & Johansson, 2008). Detta är något företagen kan 
förbättra för att försöka få alla medvetna om vad det är för process som utförs. Något 
som upptäcktes under intervjuerna med både ledning och varuhuschefer var att de olika 
respondenterna såg på intern benchmarking på olika sätt. Det var svårt att tydliggöra 
vad intern benchmarking verkligen är då alla hade sin egen bild av det. Även detta är 
antagligen en konsekvens av att ingen tydlig process finns, eftersom att alla olika 
inblandade personer inte har möjlighet att ha samma uppfattning av vad intern 
benchmarking är och hur det bör utföras. 

Empiriinsamling i denna studie visar att intern benchmarking upplevs som motiverande. 
Karlevid och Sandell (2010) kom i sin studie om styrmedel på banker även fram till att 
intern benchmarking är viktigt för att motivera anställda. 
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Vi rekommenderar efter att ha analyserat empirin att alla företag vid användandet av 
intern benchmarking ser till att de lägre positionerna är delaktiga i hela processen, då 
detta är en kritisk faktor för en framgångsrik intern benchmarking, vilket även 
Bengtsson och Ohlsson (2012) har kommit fram till när det gäller banksektorn. 

Vi konstaterar att intern benchmarking är användbart inom detaljhandeln då både 
ledning och varuhuschefer i företag ville ha ett utökat användande av verktyget. Att 
företaget och andra detaljhandelsföretag använder intern benchmarking är något vi 
rekommenderar dem att fortsätta med. Inom detaljhandeln finns det många kedjor, 
vilket gör att intern benchmarking passar bra då informationen ofta finns lättillgänglig. 
Detta i likhet med Andersson, Brejke och Pourtorab (2006) som i en fallstudie med fyra 
detaljhandelsföretag kom fram till att samtliga använde intern benchmarking. Även 
Gabrielson, Killander och Lindberg (2008) har gjort en fallstudie på H&M där resultatet 
var att intern benchmarking passar bra inom detaljhandeln. Det finns inget som tyder på 
att intern benchmarking inte fungerar bra att använda i detaljhandeln. Istället anser vi att 
ett utökat användande är att rekommendera för alla företag eftersom att strävan efter att 
bli bättre leder till ökad konkurrenskraft.   
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6 Slutsats 
Studien har undersökt hur varuhuschefer i en detaljhandelskedja upplever intern 
benchmarking. Resultatet av studien visar att intern benchmarking inom detaljhandeln 
upplevs som stimulerande, motiverande, användbart i den dagliga verksamheten och 
ökar förståelsen för organisationen. Intern benchmarking upplevs inte som speciellt 
stressande bland de deltagande individerna medan tidskrävande och 
svåranvänt/krångligt skiljer sig mellan olika individer. Något tydligt samband mellan 
vilka individer som upplever vad på de olika frågorna har inte funnits. Upptäckterna 
kring upplevelserna av intern benchmarking visar att verktyget bidrar med många 
positiva effekter för de deltagande individerna, vilket bör leda till att de vill använda 
verktyget i sitt dagliga arbete. Hur intern benchmarking upplevs kan vara likartat i andra 
företag och branscher som använder verktyget men upplevelserna kan även skilja sig åt 
beroende på respektive företags användande av intern benchmarking. Med tanke på hur 
lika processerna för intern och extern benchmarking är så är det även möjligt att extern 
benchmarking upplevs likadant som intern benchmarking.  

Studien har även undersökt vilka de kritiska faktorerna för framgångsrik intern 
benchmarking är. Efter att ha analyserat det empiriska materialet kan vi konstatera att 
de faktorer som är kritiska för en framgångsrik benchmarking är en tydlig intern 
benchmarkingprocess, utbildning av anställda, tillgång till data, ett bra forum att sprida 
kunskap genom och deltagande av anställda. Beroende på företag så kan de kritiska 
faktorerna skilja sig åt och även hur mycket respektive faktor påverkar. För att 
benchmarkingprojekt ska leda till förbättringsarbete krävs det att företag tar hänsyn till 
dessa kritiska faktorer samt undersöker om det finns ytterligare faktorer att ta i 
beaktning. De kritiska faktorerna bör vara likartade oavsett bransch då det inte är 
branschspecifika faktorer som bara går att applicera i detaljhandeln. 

Slutligen kan det konstateras att företaget skulle kunna använda intern benchmarking i 
större utsträckning, vilket även Karlöf (2009) hävdar att företag som är uppbyggda med 
filialstruktur ofta har möjlighet till. Det som i företagets fall gör att inte benchmarking 
används i så stor utsträckning som det skulle kunna göras beror främst på avsaknad av 
data. Avsaknad av data är företaget själva medvetna om och det är troligtvis något de 
kommer att förbättra. Andra anledningar till att intern benchmarking inte används i så 
stor utsträckning som det skulle kunna göras inom detaljhandeln kan också vara att de 
personer som har lägre positioner inte är tillräckligt insatta i vad intern benchmarking 
innebär och därför inte efterfrågar ökat användande av verktyget.  
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6.1 Förslag till fortsatta studier 

Inriktningen på denna studie behandlar ett relativt outforskat område eftersom 
upplevelser kring intern benchmarking inte har undersökts tidigare. Vi uppmuntrar 
därför till fortsatta studier av upplevelserna och effektiviteten kring intern 
benchmarking inom andra branscher än detaljhandeln för att ta reda på om det finns 
skillnader mellan olika branscher. Dessutom skulle en liknande studie kunna göras inom 
extern benchmarking eller någon annan typ av benchmarking istället för intern. För att 
kunna generalisera resultatet av denna studie ytterligare skulle en liknande studie kunna 
göras med fler företag och med ett större antal respondenter. Alternativt skulle en 
liknande studie kunna göras som är mer fördjupad inom ämnet. Skulle intervjuerna till 
exempel vara mer djupgående skulle en större kunskap kunna fås kring intern 
benchmarking och dess effekter. Det finns inte heller så många studier om just intern 
benchmarking så detta är något som kan utforskas vidare med andra frågeställningar.  
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Bilaga 1 Ansvarsbeskrivning 
varuhuschef 

 
  

            

Ansvarsbeskrivning:  
Store Manager 

SSY-kod:1732 Skapad: 2013-10-01 
Senast uppdat.: 2015-01-28 

Ansvarig: Retail Operations 
Manager 
Mall: Chef varuhus 
 

   

Ansvarsbeskrivning Store Manager  
 
Retail Operations 
 
 
Övergripande uppdrag 
I enlighet med Åhléns strategi, värderingar, ledarprofil, policys och processer leda och utveckla det egna 
varuhuset och dess medarbetare för att nå gemensamma och individuella mål inom ramen för Åhléns 
verksamhet.   
 
På ett engagerat och ansvarsfullt sätt genom strategiskt och operativt arbete bidra till långsiktig och 
lönsam tillväxt inom Åhléns.  
 
Du är Åhléns ansvarige representant på varuhuset och genom att leda och coacha dina medarbetare 
samt kontinuerligt utveckla kundupplevelsen når du varuhusets uppsatta mål. Du bidrar aktivt till att 
Åhléns är en framgångsrik aktör på den lokala marknaden.  
 
Organisatorisk tillhörighet 
Retail Operations 
 
Rapporterar till  
Region Manager 
 
Ansvarsområden  
 

 Ansvar för att leverera resultat i enlighet med varuhusets mål och nyckeltal. 
 Personalansvar för varuhuset. I detta ingår bl.a. att leda verksamhet och medarbetare i enlighet 

med företagets HR- och löneprocesser. 
 Budgetansvar för varuhuset. I detta ingår bl.a. att leda verksamheten i enlighet med företagets 

ekonomiprocesser och attestnivåer. 
 Ansvar för att utveckla varuhusets organisation och bemanna varuhuset med rätt kompetens för 

att uppnå varuhusets övergripande mål.  
 Ta ansvar för den kompetensutveckling som krävs för att uppnå uppsatta mål för befattningen. 
 Informations-/kommunikationsansvar inom varuhuset gentemot medarbetare och vid behov till 

övriga organisationen. Detta innebär att aktivt ta del av, värdera, tolka och förmedla relevant 
information.  

 Säkerställa att information/kommunikation mellan företaget och externa parter fungerar väl och 
bidrar till att nå uppsatta mål. 

 Ansvar för att den affärsetiska koden följs i det dagliga arbetet.   
 Ansvar för att bidra till företagets hållbarhetsmål. 
 Utveckla och säkerställa efterlevnad av varuhusets processer och arbeta utifrån Åhléns övriga 

processer. 
 Utveckla kundupplevelsen på ditt varuhus.  
 Ansvar för att varuhuset uppfyller Åhléns koncept.  
 Säkerhets- och Arbetsmiljöansvar för varuhuset.  

 
Mötesforum 
Befattningsinnehavare deltar i följande mötesforum med definierad roll. 

 
 Arbetsplatsmöten - sammankallande och drivande 
 Säljplanering - sammankallande och drivande 
 Facklig samverkan - sammankallade och drivande 
 Regionmöte - aktivt deltagande 
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Bilaga 2 Intervjuguide sales controller 
Vi är två studenter som går sista terminen på Civilekonomprogrammet på 
Linköpings universitet. Just nu skriver vi en magisteruppsats inom ekonomisk 
styrning där vi valt att fördjupa oss inom intern benchmarking. Studien syftar till att 
ta reda på hur företagets interna benchmarking uppfattas av varuhuschefer. 
Studien ämnar inte undersöka Åhléns specifikt utan resultatet kommer vara 
generaliserbart över branschen. 
 
Intervjun består av cirka 40 frågor och kommer ta ungefär 50 minuter. 
 
Innan vi börjar vill vi klargöra vissa saker.  
 
Kan vi nämna ditt namn i uppsatsen och är det okej att ditt namn sammankopplas 
med de svar du ger? (Möjlighet att vara anonym) Vi kan återkomma med denna 
fråga senare igen när vi gått igenom alla frågor. 
    
Materialet vi får kommer vi endast använda till denna magisteruppsats och inte till 
något annat arbete. När uppsatsen är klar kommer den publiceras elektroniskt.  
 
Vi önskar att få spela in intervjun eftersom det underlättar analysarbetet. Det är 
bara vi som kommer lyssna på det och inspelningen förstörs efter att vi analyserat 
intervjumaterialet.  
    
Är du osäker om du har förstått frågan korrekt kan vi förtydliga frågan. Om du 
önskar ta ett kortare avbrott eller rast så får du gärna säga till. Känner du dig redo 
så börjar vi nu med intervjun. 
 
Del 1 
Namn: 
Befattning: 
 
Vilka ansvarsområden har du? 
 
Vad ingår i dina arbetsuppgifter? 
 
Hur länge har du varit anställd på Åhléns? 
 
Hur är Åhléns organisation uppbyggd? Dvs vilka chefer finns över 
varuhuscheferna? 
 

• Har ni någon bild av organisationens uppbyggnad som vi kan ta del av? 
 
Del 2 
Är du bekant med begreppet benchmarking? 
 
Hur skulle du definiera benchmarking? 
 
Använder ni extern och/eller intern benchmarking? 
 
Använder ni någon annan betäckning för benchmarking inom Åhléns? 
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Är benchmarking ett vitt känt begrepp inom Åhléns? 
 
Hur länge har ni använt er av extern benchmarking? 
 
Hur länge har ni använt er av intern benchmarking? 
 
Vad är syftet med er benchmarking? 
 
Del 3 
Utförs intern benchmarking kontinuerligt? 
 
Hur ofta utförs intern benchmarking? 
 
Hur ofta uppdateras processen runt intern benchmarking? 
 
Vad är det ni jämför?  
         
Hur mäter ni det ni jämför?         
   

• Vilka kvalitativa och kvantitativa nyckeltal används? 
    

Vilka är inblandade och vad är deras roller i processen? 
• Nationell nivå? 

      
• Regionnivå?       

 
• Butiksnivå?  

 
Benchmarkar ni alla varuhus mot varandra eller vissa utvalda? 

• Hur har de valts ut? 
 
Vem är den interna benchmarkingen främst till för? (Ledningen, varuhusen m.m.) 
 
Utbildas anställda inom benchmarking? 
 
Tar ni reda på om personalen har förståelse för benchmarkingarbetet och 
processen?    
 
Del 4 
Hur mycket kan varuhuschefen själv bestämma angående intern benchmarking? 
 
Hur stor påverkan har varuhuschefer på de beslut som tas på högre nivå angående 
intern benchmarking? 
 
Tror du att varuhuschefer är nöjda med den interna benchmarkingen? 
 
Tror du att varuhuschefer kan känna sig osäkra på hur de ska hantera den 
information de får angående intern benchmarking? 
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Hur tror du att varuhuschefer upplever intern benchmarking? 
(Uppskatta på en skala 1 till 7 där 1 = Lite och 7 = Mycket) 
 
Stimulerande 
 
Tidskrävande 
 
Stressande 
 
Användbart i den dagliga verksamheten 
 
Svår använt/krångligt 
 
Ökar förståelse för organisationen 
 
Ökar motivationen 
 
Del 5 
På vilket sätt informerar ni om benchmarking-resultatet?  
 
Vem/vilka får ta del av informationen inom organisationen? 
          
Ger ni olika information till olika målgrupper i verksamheten?  
 
Del 6 
Hur ser Åhléns planer ut för användandet av benchmarking, planeras ett utökat 
användande eller minskat användande? 
    
Vilka framtida utvecklingsmöjligheter ser ni med verktyget?  
 
 
 
 
Är det okej om vi använder ditt namn i vår uppsats? 
 
Tack för att du ville medverka i vår intervju! 
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Bilaga 3 Intervjuguide regionchef 
Vi är två studenter som går sista terminen på Civilekonomprogrammet på 
Linköpings universitet. Just nu skriver vi en magisteruppsats inom ekonomisk 
styrning där vi valt att fördjupa oss inom intern benchmarking. Studien syftar till att 
ta reda på hur företagets interna benchmarking uppfattas av varuhuschefer. 
Studien ämnar inte undersöka Åhléns specifikt utan resultatet kommer vara 
generaliserbart över branschen. 
 
Intervjun består av cirka 40 frågor och kommer ta ungefär 40 minuter. 
 
Innan vi börjar vill vi klargöra vissa saker.  
 
Kan vi nämna ditt namn i uppsatsen och är det okej att ditt namn sammankopplas 
med de svar du ger? (Möjlighet att vara anonym) Vi kan återkomma med denna 
fråga senare igen när vi gått igenom alla frågor. 
    
Materialet vi får kommer vi endast använda till denna magisteruppsats och inte till 
något annat arbete. När uppsatsen är klar kommer den publiceras elektroniskt.  
 
Vi önskar att få spela in intervjun eftersom det underlättar analysarbetet. Det är 
bara vi som kommer lyssna på det och inspelningen förstörs efter att vi analyserat 
intervjumaterialet.  
    
Är du osäker om du har förstått frågan korrekt kan vi förtydliga frågan. Om du 
önskar ta ett kortare avbrott eller rast så får du gärna säga till. Känner du dig redo 
så börjar vi nu med intervjun. 
 
Del 1 
Namn: 
Befattning: 
 
Vilka ansvarsområden har du? 
 
Hur många varuhus ansvarar du för? 
 
Vad ingår i dina arbetsuppgifter? 
 
Hur länge har du varit anställd på Åhléns? 
 
Har du haft någon annan position inom Åhléns? 
 
Hur är Åhléns organisation uppbyggd? Dvs vilka chefer finns över 
varuhuscheferna? 
 

• Har ni någon bild av organisationens uppbyggnad som vi kan ta del av? 
 
Del 2 
Är du bekant med begreppet benchmarking? 
 
Hur skulle du definiera benchmarking?  
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Använder ni extern och/eller intern benchmarking? 
 
Är benchmarking ett vitt känt begrepp inom Åhléns? 
 
Hur länge har ni använt er av extern benchmarking? 
 
Hur länge har ni använt er av intern benchmarking? 
 
Vad är syftet med er benchmarking? 
 
Del 3 
Utförs intern benchmarking kontinuerligt? 
 
Hur ofta utförs intern benchmarking? 
 
Hur ofta uppdateras processen runt intern benchmarking? 
 
Vad är det ni jämför?  
         
Hur mäter ni det ni jämför?         
   

• Vilka kvalitativa och kvantitativa nyckeltal används? 
• Förklara, nyckeltal ex. timmar 

    
Vilka är inblandade och vad är deras roller i processen? 

• Nationell nivå? 
      

• Regionnivå?       
 

• Butiksnivå?  
 
Benchmarkar ni alla varuhus mot varandra eller vissa utvalda? 

• Hur har de valts ut? 
 
Vem är den interna benchmarkingen främst till för? (Ledningen, varuhusen m.m.) 
 
Utbildas anställda inom benchmarking? 
 
Tar ni reda på om personalen har förståelse för benchmarkingarbetet och 
processen?    
 
Del 4 
Hur mycket kan varuhuschefen själv bestämma angående intern benchmarking? 
 
Hur stor påverkan har varuhuschefer på de beslut som tas på högre nivå angående 
intern benchmarking? 
 
Tror du att varuhuschefer är nöjda med den interna benchmarkingen? 
 
Tror du att varuhuschefer kan känna sig osäkra på hur de ska hantera den 
information de får angående intern benchmarking? 
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Hur tror du att varuhuschefer upplever intern benchmarking? 
(Uppskatta på en skala 1 till 7 där 1 = Lite och 7 = Mycket) 
 
Stimulerande 
 
Tidskrävande 
 
Stressande 
 
Användbart i den dagliga verksamheten 
 
Svår använt/krångligt 
 
Ökar förståelse för organisationen 
 
Ökar motivationen 
 
Engagerade 
 
Märker du om mer ambitiösa personer verkar uppskatta intern benchmarking mer 
än mindre ambitiösa personer? 
 
Kopplas intern benchmarkingresultatet med varuhuschefers löner/bonusar? 
 
Del 5 
På vilket sätt informerar ni om benchmarking-resultatet?  
 
Vem/vilka får ta del av informationen inom organisationen? 
          
Ger ni olika information till olika målgrupper i verksamheten?  
 
Del 6 
Hur ser Åhléns planer ut för användandet av benchmarking, planeras ett utökat 
användande eller minskat användande? 
    
Vilka framtida utvecklingsmöjligheter ser ni med verktyget?  
 
 
 
 
Är det okej om vi använder ditt namn i vår uppsats? 
 
Tack för att du ville medverka i vår intervju! 
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Bilaga 4 Intervjuguide varuhuschef 
Vi är två studenter som går sista terminen på Civilekonomprogrammet på 
Linköpings universitet. Just nu skriver vi en magisteruppsats inom ekonomisk 
styrning där vi valt att fördjupa oss inom intern benchmarking. Studien syftar till att 
ta reda på hur företagets interna benchmarking upplevs av varuhuschefer. Studien 
ämnar inte undersöka Åhléns specifikt utan resultatet kommer att vara 
generaliserbart över branschen. 
 
Intervjun består av cirka 30 frågor. 
 
Kan vi nämna ditt namn i uppsatsen och är det okej att ditt namn sammankopplas 
med de svar du ger? (Möjlighet att vara anonym) Vi kan återkomma med denna 
fråga senare igen när vi gått igenom alla frågor. 
    
Materialet vi får kommer vi endast använda till denna magisteruppsats och inte till 
något annat arbete. När uppsatsen är klar kommer den publiceras elektroniskt för 
att sprida kunskap.  
 
Vi önskar att få spela in intervjun eftersom det underlättar analysarbetet. Det är 
bara vi som kommer lyssna på det och inspelningen förstörs efter att vi analyserat 
intervjumaterialet.  
    
Är du osäker om du har förstått frågan korrekt kan vi förtydliga frågan. Om du 
önskar ta ett kortare avbrott eller rast så får du gärna säga till. Känner du dig redo 
så börjar vi nu med intervjun. 
 
När vi nämner ledningen så menar vi från regionchef och uppåt. 
 
Du får när som helst säga att du inte vill svara på en fråga om du skulle känna att 
frågan är känslig. 
 
Del 1 
Namn: 
Befattning: 
 
Vilka ansvarsområden har du? 
 
Vad ingår i dina arbetsuppgifter? 
 
Hur många anställda är det på ditt varuhus? 
 
Hur länge har du haft den positionen som du har nu och hur länge har du varit 
anställd på Åhléns? 
 
Har du haft någon annan position på Åhléns tidigare? 
 
Del 2 
Är du bekant med begreppet benchmarking? 
 
Använder ni intern benchmarking? 
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Använder ni någon annan betäckning för benchmarking inom Åhléns? 
 
Är benchmarking ett vitt känt begrepp inom Åhléns? 
 
Del 3 
Är du nöjd med den interna benchmarkingen? 
 
Anser du att du har delgivits syftet med den interna benchmarkingen? 
 
Skulle du vilja få mer kunskap från ledningen om intern benchmarking?  
 
Upplever du att du kan känna dig osäker på hur du ska hantera den information 
som fås angående intern benchmarking?  
 

• Tror du andra varuhuschefer kan känna sig osäkra? 
 
Vet du vad regionchefer gör för internt benchmarking-arbete?  
 
Hur upplever du dina möjligheter att påverka olika beslut som tas vid intern 
benchmarking?  
 
Har du själv varit delaktig genom att bidra med dina åsikter kring intern 
benchmarking?  
 
Hur delaktig känner du att du är i genomförandet och vid beslutsfattandet av intern 
benchmarking? 
 
Upplever du att du kan ta egna beslut baserat på intern benchmarking-resultat? 
 
Utför du egen intern benchmarking? Exempelvis genom att jämföra olika 
avdelningar. 
 

• Är det upp till er eller har det bestämts högre upp? 
 

Samarbetar du med andra varuhus gällande den interna benchmarkingen? 
 
Hur mycket använder du dig av den interna benchmarkingen som du kan göra 
själv? 
 
Upplever du att du får tillräcklig feedback på det interna benchmarking-arbete du 
utför? 
 
Hur upplever du intern benchmarking? Hur tror du att genomsnittsvaruhuschefen 
upplever intern benchmarking? 
(Uppskatta på en skala 1 till 7 där 1 = Lite och 7 = Mycket) 
 
Stimulerande 
 
Tidskrävande 
 
Stressande 
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Motiverande 
 
Användbart i den dagliga verksamheten  
 
Svår använt/krångligt 
 
Ökar förståelse för organisationen 
   
Del 4 
Hur får du information om intern benchmarking-resultatet? 
 
Anser du att ledningen delger tillräckligt med information om intern benchmarking-
resultatet? 
 
Vad anser du om den interna kommunikationen? 
 
På vilket sätt informerar du om benchmarking-resultatet till dina anställda? 
        
Upplever du att ledningen tar reda på om du och personalen har förståelse för 
benchmarkingarbetet och processen?  
 
 
 
 
Kan vi använda ditt namn i vår uppsats? 
 
Tack för att du ville medverka i vår intervju! 
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Bilaga 5 Enkät 
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Bilaga 6 Mailutskick 
Hej, vi gör just nu en studie inom Åhléns. Vi har intervjuat flertalet personer och 
skulle nu vilja att du hjälpte oss genom att svara på vår enkät. Den är på 10 
frågor och går snabbt att svara på. Deltagandet är frivilligt, alla svar är anonyma 
och informationen kommer endast att användas i forskningssyfte och inte 
spridas vidare till Åhléns ledning. 
  
Vi är två studenter som går sista terminen på Civilekonomprogrammet vid 
Linköpings universitet. Just nu skriver vi en magisteruppsats inom ekonomisk 
styrning där vi valt att fördjupa oss inom intern benchmarking. 
  
Använd länken nedan för att komma till enkätundersökningen: 
https://sv.surveymonkey.com/s/VJ32PBT   
  
Ditt deltagande uppskattas och skulle vara till stor hjälp! 
  
Om du har några frågor eller synpunkter så når du oss via e-post: 
  
Elina Petersen                                               Mikaela Wahlström 
 
elipe103@student.liu.se                                mikwa588@student.liu.se 

 


