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Sammanfattning  

Människan har i alla tider jämfört sig själv med andra, och det kan ses som en naturlig sak att 

jämförelser även sker på de arbetsplatser vi jobbar på. Xerox såg under 70-talet möjligheter att 

jämföra sig mot sina konkurrenter för att finna de bästa tillvägagångsätten, vilket gick under 

benämningen Benchmarking. Verktyget har även på senare tid fått inflytande inom den 

kommunala sektorn då högre krav ställs på att vara effektivare, samt införande av nya lagar som 

exempelvis Lagen om Valfrihetssystem (LOV) vilket öppnar upp för konkurrens från privata 

verksamheter. Det intressanta med benchmarking är att, trots den ökade populariteten och den 

stora mängd forskning som har gjorts kring fenomenet, finns det idag en fragmenterad bild över 

benchmarkingens delar. Syftet med studien har varit att analysera hur benchmarkingarbete kan gå 

till i en kommunal förvaltning. I vår teoretiska referensram valde vi att dela in benchmarking i 

delarna Vad, Var och Hur då dessa delar utförligt beskriver benchmarkingens aspekter. För att få 

en djupare förståelse för området och särskilja oss från tidigare studier valde vi att genomföra en 

kvalitativ studie på två förvaltningar där vi intervjuade förvaltningschefen samt den 

ekonomiansvariga. Resultatet av studien visar att valet av perspektiv i stor utsträckning påverkar 

uppfattningen av hur benchmarking används i förvaltningar, och att det därför kan vara svårt att 

se tidigare forskning, utförd ur endast ett perspektiv som en representation för en hel förvaltnings 

användning av benchmarking. 

Nyckelbegrepp: benchmarking, jämförelser, mått, målstyrning, kommunal förvaltning   

  

 

 

 

 

  



             

Abstract 

People have always compared themselves with others, and it can be seen as a natural thing that 

comparison also takes place in our working environments. In the 70’s Xerox saw the opportunity 

to compare themselves against their competitors in order to find best practice, which came to be 

called benchmarking. The tool has also gained influence in municipal government with demands 

to be more efficient, and the introduction of new laws such as “Lagen om valfrihetssystem” 

(LOV), which opens up for competition from private companies. Despite the increased popularity 

and the large amount of research that has been done on the phenomenon, there is currently a 

fragmented picture of the components in benchmarking. The aim of the study was therefore to 

analyse how benchmarking can be applied in a municipal administration. In our theoretical 

framework, we chose to divide benchmarking in the components What, Where and How, as these 

parts fully describes the aspects of benchmarking. To gain a deeper understanding of the area and 

distinguish us from previous studies, we chose to conduct a qualitative study of two municipal 

administrations where interviews were made with the directors and the finance officers. The 

results of the study show that the choice of perspective largely affects the perception of how 

benchmarking is used in municipal administration and that it therefore is difficult to see past 

researches, conducted from only one perspective as a representation of a whole municipal 

administrations' use of benchmarking. 

Key terms: benchmarking, comparison, measure, performance management, municipal 

administration 
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1. Inledning 
 

I detta kapitel kommer vi att beskriva bakgrunden till vår studie och successivt fördjupa oss i 

ämnet i den del som vi benämnt problemdiskussion. Utifrån denna bakgrund och diskussion har 

vår problemformulering utarbetats, vilken kommer stå till grund för resterande delar av arbetet. 

Avslutningsvis beskriver vi vårt syfte med arbetet, avgränsningar vi valt att göra samt en 

disposition av arbetet. 

 

1.1 Problembakgrund 
Dagens värld är en värld full av förändring med ständig konkurrens (Dorsch & Yasin, 1998). För 

att möta omvärlden har organisationer valt att implementera strategier och arbetssätt för att möta 

utmaningen (Freytag & Hollensen, 2001). Ett sätt att möta utmaningen på är att organisationerna 

ser utanför sin egen organisation, och därmed rannsakar sin ursprungliga uppfattning av 

omvärlden (Spendolini, 1992). Under början av 1900-talet var Henry Ford en av de första 

massproducenterna som var dokumenterat öppen med att låta intressenter och konkurrenter se 

företagets produktionslinje. Ford ansåg att öppet dela erfarenheter med sina konkurrenter kunde 

leda till ökad effektivisering (Womack, Jones & Roos, 1990). Jämförelsefenomenet blev allt mer 

omfattande och i slutet av 1970-talet uppkom begreppet benchmarking i de japanska 

tillverkningsindustrierna och framförallt i företaget Xerox (Camp, 1993). Xerox insåg att 

konkurrerande tillverkare kunde sälja likartade produkter till ett pris som var lägre än deras egna 

tillverkningskostnader. Företagsledningen började då undersöka konkurrenternas produkter och 

kartlägga hur de var tillverkade. Xerox introducerade på så sätt benchmarking som ett sätt att 

systematiskt jämföra sig med andra (ibid.). 

Introduktionen av benchmarking spred sig även till den offentliga sektorn, men det var dock först 

under 1980-talet, som ett resultat av skiftet till styrningsidealet New Public Management (NPM) 

som intresset för benchmarking blev som tydligast (Siverbo, Johansson & Runhagen, 2005). 

NPM framhävde vikten av att lyfta fram prestationsmått som baserades på andra dimensioner än 

enbart de ekonomiska, så kallade icke-ekonomiska mätetal (ibid.). Detta medförde att den 

offentliga sektorn kunde skapa en bredare och bättre representation av verksamheten för 

medborgarna (ibid.) och på så sätt förstärka demokratin (Siverbo, 2007b). 

Den offentliga sektorn har med tiden fått ökade krav från skattebetalare och politiker på att bli 

effektivare, vilket har ökat kraven på kommunernas förvaltningar att finna möjligheter att 

effektivisera verksamheter (Siverbo, 2007b; Bennich, Esbjörnsson, Larsson, Nyman & Zanderin, 

2011). Utvecklingen har lett till att även kommuner numera är utsatta för konkurrens, vilket 

innebär att privata aktörer är med och konkurrerar om de resurser som kommunen förfogar över 

(Nilsson, Olve & Parment, 2010). Konkurrensen möjliggörs av Lagen om offentlig upphandling 

(LOU) samt Lagen om Valfrihetssystem (LOV) (Heldahl, 2011), och har medfört att det läggs 

större vikt kring hur den egna verksamheten förhåller sig gentemot andra verksamheter (Nilsson 

et al., 2010). Genom att använda benchmarking går det att jämföra sig med andra vilket ger 

möjligheter att identifiera brister, förbättringspotential (SOU, 2005:110), samt 

besparingsmöjligheter (Siverbo, 2007b). 
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1.2 Problemdiskussion 
I svensk benchmarkingforskning i kommunal kontext genomförd av Siverbo (2007b) är 

jämförelser av resultat i form av mått och nyckeltal den mest framträdande formen av 

benchmarking. Benchmarking kan dock användas på andra sätt och Siverbo et al. (2005) samt 

Siverbo (2007a, 2007b, 2012) har valt att presentera benchmarkingen i två steg. Det ena steget 

består av resultatbenchmarking, där jämförande av olika nyckeltal står i fokus och en förenklad 

bild ges av hur verksamheten står sig jämfört med liknande verksamheter (Siverbo et al., 2005). 

Det andra steget är enligt Siverbo et al. (2005) samt Siverbo (2007a, 2007b, 2012) 

processbenchmarking, vilket innebär att utövaren går in på djupet och studerar hur processerna är 

formade, samt hur det praktiska arbetet bedrivs. Processerna och resultaten jämförs därefter med 

andra verksamheter för att hitta praktiska fördelar som kan påverka det egna arbetet (Siverbo et 

al., 2005). 

Anledningen till att Siverbo et al. (2005) lyfter fram två typer av benchmarking som viktiga i sin 

forskning är då resultatbenchmarking kan underlätta identifieringen av skillnader mellan olika 

kommuners prestationer, samt att det är processbenchmarkingens uppgift att finna lösningar till 

de skillnader som upptäcks i resultatbenchmarkingen, vilket i sin tur kan leda till en utveckling 

av verksamheten. Siverbo et al. (2005) menar att resultatbenchmarking “måste åtföljas med 

processbenchmarking för att vara fullständig” (s.1). Enligt Bowerman, Francis, Ball och Fry 

(2002) är det dock vanligt förekommande i det praktiska arbetet, att resultatbenchmarking inte 

följs upp med arbete inom processbenchmarking. Detta styrks av de resultat som Siverbo (2007b) 

har fått i en undersökning som visar att 81 % av kommunerna använder sig av 

resultatbenchmarking medan enbart 9 % använder processbenchmarking i stor utsträckning. 

Utöver de två begrepp Siverbo använder kan vi utläsa i den statliga utredningen (SOU, 2005:110) 

där Siverbo varit delaktig, att de har förutom resultat- och processbenchmarking definierat 

benchmarking med ytterligare ett steg, nämnd strategisk benchmarking, vilket fokuserar på 

jämförelser av långsiktiga strategiska val. Siverbos (2005) egen forskning är dock genomförd 

utifrån ett ekonomichefsperspektiv, medan SOU (2005:110) behandlar kommunal verksamhet i 

sin helhet. Denna delade mening över vad benchmarkingarbetet kan delas in i, har väckt intresset 

för oss att försöka förstå: Vad kan en kommunal förvaltning benchmarka? samt Blir svaret ett 

annorlunda när ett annat perspektiv analyseras? 

Förutom att veta Vad som skall benchmarkas är det viktigt att klassificera Var benchmarkingen 

skall ske (Delpachitra & Beal, 2002). Enligt Yasin och Zimmerer (1995), Elmuti och Kathawala 

(1997), Andersson (1998), Freytag och Hollensen (2001), SOU (2005:110) samt Moriarty och 

Smallman (2009) kan benchmarkingarbete delas upp mellan intern-, extern- och funktionell 

benchmarking. Intern benchmarking sker enligt SOU (2005:110) internt i förvaltningen där olika 

enheter jämför sig med varandra. Extern benchmarking sker enligt SOU (2005:110) i andra, 

liknande verksamhet inom samma marknad och bransch, vilket avser andra förvaltningar med 

liknande verksamhet eller externa verksamheter inom samma bransch. Den funktionella 

benchmarkingen avser enligt SOU (2005:110), jämförelser med verksamheter med liknande 

funktion oavsett bransch, exempelvis aktörer inom andra branscher placeras in i denna typ av 

benchmarking. Elmuti och Kathawala (1997) belyser att benchmarking mellan kommunala 

verksamheter ger tillgång till lättåtkomlig information då statistiken är offentlig, vilket gör den 

till ett enkelt val vid benchmarking. På senare tid har kommunerna även blivit konkurrensutsatta 

av privata verksamheter med hjälp av exempelvis LOV, vilket innebär att invånare får välja den 
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aktör de själva anser vara bäst inom vård och omsorg (Bennich et al., 2011). Detta leder till 

frågeställningen; Mot vilka områden sker en kommunal förvaltnings benchmarkingarbete? 

Förutom att besluta Vad benchmarkingen skall beröra samt Var benchmarkingen skall ske kan 

benchmarkingarbetet enligt Spendolini (1992) utgöras av en strukturerad process. Vidare 

beskriver Berggren (1992) och Camp (1993) att det krävs av verksamheten att tillsätta en 

funktion inom organisationsledningen som ansvarar för benchmarkingen, där uppgiften bör vara 

att sprida kunskap om metoden, sköta intern utbildning samt att skapa en databank med 

information om benchmarkingprojekt. Berggren beskriver att: “Framgången är beroende av 

           frå           ” för att skapa ett lyckat benchmarkingarbete (Berggren, 1992, s.11). 

En annan viktig aspekt av benchmarking är att måtten av det som skall jämföras mellan olika 

verksamheter baseras på samma grund. Annars kommer tilltron till de olika nyckeltalen i 

benchmarkingarbetet att vara låg bland de inblandade parterna, då det finns en risk att jämförelser 

av nyckeltalen ger en felvisande bild av verkligheten (Helden & Tillema, 2005). Ett annat 

problem som kan uppstå är att de som involveras i arbetet med benchmarking endast uppfattar 

användning som ett sätt att mäta och jämföra prestationer, vilket i kommunal verksamhet har lett 

till att många väljer att jämföra sina resultat med genomsnittet istället för de bästa (Knutsson, 

Ramberg & Tagesson, 2012). Det finns även en uppfattning om att jämförelsearbetet slutar när 

resultaten är jämförda (SOU, 2005:110), trots att Siverbo (2012) skriver att jämförelsearbetet av 

resultat oftast måste kompletteras för att ge en märkbar effekt. Detta leder till frågeställningen: 

Hur går benchmarkingarbetet till i kommunal förvaltning? 

Enligt Moriarty och Smallman (2009) har forskare presenterat olika teorier med många åsikter 

kring vad som skall ingå i modeller för benchmarkingarbete. Enligt Knutsson et al. (2012) är 

benchmarking som teknik svår att undersöka och kan innehålla många olika tolkningar. Siverbo 

har i sin forskning valt att enbart ta upp resultat- och process- benchmarking och inte ta med 

strategisk benchmarking. SOU (2005:110) tar däremot upp nio olika indelningar som 

benchmarking kan genomföras på. Enligt Adebanjo et al. (2010) finns det en fragmenterad bild 

över benchmarkingens klassificeringar och anser att en riktad studie måste genomföras för att ta 

reda på hur användningen ser ut idag. Detta leder oss till vår problemformulering. 

1.3 Problemformulering 
Hur används benchmarking i kommunala förvaltningar? 

1.4 Syfte 
Syftet med vår studie är att analysera hur kommunala förvaltningar kan använda sig av 

benchmarking. Mycket av den svenska forskningen vi läst inom området är baserad på 

kvantitativa undersökningar, utförda enbart utifrån ett perspektiv. Av den anledningen syftar vi 

till att se ifall vi får en annan uppfattning av hur benchmarking används med hjälp av annan 

metod och ett utökat perspektiv.  

1.5 Avgränsningar 
Då kommuners tjänstemannaorganisation är uppdelad i flera olika förvaltningar och dessa kan 

skilja sig ifrån kommun till kommun väljer vi att avgränsa oss till att göra studien på svenska 

socialförvaltningar då alla kommuner i någon grad måste driva den verksamheten 

(Socialtjänstlag, 2001:453). En ytterligare faktor som gör det intressant att genomföra studien på 

socialförvaltningar är då de påverkas av både LOU och LOV (Heldahl, 2011), vilket innebär att 
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förvaltningarna även kan tänkas påverkas av privat verksamhet. Då det finns många 

uppfattningar kring hur användning av benchmarking sker väljer vi att dela in vår studie i tre 

huvudområden, vilka är: Vad, Var och Hur, där dessa områden avser att kategorisera 

benchmarkingens olika delar. Vi gör genom denna indelning även en tydlig avgränsning till vilka 

områden det är vi ämnar inrikta studien mot. Med användning av benchmarking avser vi i vår 

studie det praktiska tillvägagångssättet som våra respondenter på formellt eller informellt sätt 

jämför sig mot andra, både internt och externt. 

1.6 Tidigare forskning 
Forskning kring benchmarking i svenska kommuner går att dela in i vetenskaplig forskning samt 

offentliga rapporter. Aktuell forskning inom ämnet i Sverige har genomförts av Sven Siverbo 

som är professor vid Göteborgs universitet och forskar aktivt inom benchmarking i kommunala 

förvaltningar, främst genom KFI-rapporterna som ges ut av Kommunforskning i Västsverige. De 

offentliga rapporterna genomförs av SOU (Statens offentliga utredningar) samt SKL (Sveriges 

kommuner och Landsting) och dessa rapporter används för att rapportera hur det går för 

kommunerna samt hur forskning och framsteg kan vara till grund för kommuners 

jämförelsearbete.  

1.7 Nyckelord 
Benchmarking - Benchmarking är i grunden en process som går ut på att mäta de egna 

prestationerna och jämföra dem med andras (Edvardsson & Thomasson, 1992). 

Jämförelsearbete - Likställs med benchmarking i denna studie. 

Mått - Mått är indikatorer för att bedöma verksamhetens ställning under en period (Holmström 

& Lindholm, 2011). 

Målstyrning - När övergripande chefer och politiker inte kan gå in i verksamheten och ge 

direktiv om vad som skall göras sätts mål upp för att styra verksamheten mot rätt riktning 

(Brorström, Haglung & Solli, 2005). 

1.8 Disposition 
Inledning – Kapitlet inleds med en bakgrund av arbetet, följt av en diskussion som leder fram till 

vår problemformulering. Avslutningsvis presenteras syftet med studien, avgränsningar samt 

tidigare forskning. 

Teoretisk referensram - Kapitlet avser att förklara viktiga begrepp inom området benchmarking i 

kommunal verksamhet. Inledningsvis presenteras teori kring kommunal verksamhet och styrning 

samt och dess utveckling. Detta åtföljs av teori kring området benchmarking och dess 

konsekvenser.  

Metod - Kapitlet avser att ge läsaren en förståelse för hur studien har genomförts. 

Empiri – Kapitlet innehåller en redovisning av insamlad data i form av intervjuer som gjorts 

under arbetets gång. 
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Analys – Kapitlet inleds med en presentation av hur analysen har genomförts, och åtföljs av vår 

strukturerade analys. Avslutningsvis sammanfattas vår analys. 

Slutdiskussion – Kapitlet innehåller en slutlig diskussion kring vad studien resulterat i samt 

förslag till vidare forskning inom området.  
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2. Teoretisk referensram 
 

I detta kapitel introduceras läsaren till den teori som är relevant för uppsatsen. Inledningsvis 

presenteras en sammanfattning av referensramen, där läsaren kan få en uppfattning av vad 

kapitlet innehåller. Slutligen presenteras områdena kommunal förvaltning, styrning samt 

benchmarking.  

 
2.1 Sammanfattning  

I Sverige finns idag 290 kommuner (Petersson, 2007). Kommunerna har ett egenstyre vilket 

innebär att de själva beslutar över hur de vill organisera sin verksamhet utifrån lagar och politiska 

beslut. Verksamheten som kommunen bedriver delas in förvaltningar med olika ansvarsområden 

(Törnblom, 1993). Ett av dessa ansvarsområden är Socialförvaltningen vilken regleras av 

socialtjänstlagen och ger ansvaret till kommunen att tillhandahålla grundläggande socialtjänster 

så som äldreomsorg, hemtjänst och nykterhetsvård till invånarna i kommunen (ibid). Ansvaret för 

dessa tjänster gör att det ställs krav på att vara effektiva med resurserna som finns i verksamheten, 

vilket i sin tur ställer krav på styrningen (Nilsson et al., 2010). Det vanligaste sättet att styra en 

kommunal verksamhet är finansiell budget, vilket är till för att samordna och styra fördelningen 

av resurserna i kommunen (Brorström et al., 2005). Kritik finns dock mot denna form av styrning 

vilken anser att de finansiella måtten måste kompletteras med icke-finansiella (Johnson & Kaplan, 

1987), vilket enligt Johansson och Skoog (2012) innebär att även mått som kompetens och 

kundrelationer måste undersökas för att kunna styra verksamheten. En annan vanlig typ av 

styrning i offentliga verksamheter är målstyrning, vilket innebär att politiker i 

kommunfullmäktige eller annan makthavare ställer upp övergripande mål som verksamheten 

skall sträva mot att uppnå (Brorström et al., 2005). För att få en förståelse för hur verksamheten 

förhåller sig, måste det som mäts också jämföras (Spendolini, 1992).  

Benchmarking är ett verktyg som används för att göra systematiska jämförelser (Camp, 1993), 

och härstammar ifrån de japanska tillverkningsindustrierna och populariserades av företaget 

Xerox under 70-talet (ibid). Enkelheten i benchmarking gör att den även kan användas av den 

offentliga sektorn (SOU, 2005:110). Då benchmarking kan användas på många olika sätt finns 

det således olika kategorier de kan delas in i, beroende på vad som skall benchmarkas. 

Exempelvis beskriver SOU (2005:110) indelningen resultat-, process- och strategisk 

benchmarking.  

En anledning till att många kommuner väljer att arbeta med benchmarking är att det finns ett 

förtroende för att benchmarking kan användas till att vägleda verksamheten och hitta 

förbättringsmöjligheter (Siverbo, 2012). Det är även enkelt för kommunen att sätta igång ett 

benchmarkingarbete då mycket av jämförelsearbetet kan göras med hjälp av offentligt publicerad 

statistik (SOU, 2005:110). Jämförelserna kan dock leda till nackdelar i form av 

kvalitetsutjämningar ifall en förvaltning visar sig prestera för bra (Siverbo, 2012). 
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Teoretisk Problemöversiktsmodell.  

Figur 1 beskriver innehållet av teorikapitlet och lägger grunden till studiens struktur. Pilen 

illusterar kapitlets uppbyggnad, där vi inledningsvis presenterar teori rörande kommunal 

verksamhet, åtföljt av styrningens utveckling i kommunal kontext samt benchmarkingens roll i 

denna. En större del av teorin ägnas sedan åt att förklara kategoriseringen av benchmarkingens 

delar: Vad, Var och Hur. Avslutningsvis presenteras möjliga konsekvenser av benchmarking. 

Detta tillvägagångssätt förväntas ge det teoretiska stöd som krävs för att empiriskt besvara vår 

problemformulering. 

Figur 1. Sammanfattning av teoriavsnittet 

2.2 Kommuner 
Kommunerna härstammar i Sverige från 1862 års kommunalförordningar där de kyrkliga 

angelägenheterna skildes från de borgerliga. Vid denna tid var fattigvård och sjukvård de 

viktigaste uppgifterna för kommunerna (Bengtsson, 2012). I Sverige finns det idag totalt 290 

olika kommuner och den högst beslutande församlingen i en kommun är kommunfullmäktige 

(Petersson, 2007), där ledamöterna väljs vart fjärde år i samband med valen till region och 

riksdag (Finansdepartementet, 2008). Under kommunfullmäktige finnas ett antal nämnder som 

ansvarar för den löpande verksamheten och implementerar beslut som kommunfullmäktige och 

kommunstyrelsen beslutar om (Finansdepartementet, 2008). Kommunerna har stor frihet i vilka 

nämnder och förvaltningar som skall finnas i en kommun (Bengtsson, 2012), men det är dock 

vanligt att kommuner har nämnder inom utbildning-, kultur och fritid-, miljö- samt sociala 

områden (Finansdepartementet, 2008). Den tjänstemannastyrda organisationen i kommunerna är 

oftast organiserad efter nämndområde i förvaltningar, vilket innebär att varje nämnd i princip har 

en egen förvaltning. Det finns dock inte några regleringar i kommunallagen kring hur 

kommunens förvaltningsstruktur skall vara uppbyggd, det vill säga hur kommunen organiserar 

tjänstemännen. Enligt Socialtjänstlagen måste kommunerna tillhandahålla vissa sociala skydd, 

vilka enligt Törnblom (1993) ofta utförs i form av en socialnämnd och en socialförvaltning. Det 

finns även i vissa specialregleringar ett antal föreskrifter kring organisationerna, och 

kompetensen för viss personal (Häggroth & Petersson, 2002). 
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2.2.1 Socialförvaltning 

Socialförvaltningen ansvarar för den grundläggande socialservicen i samhället och skall följa 

reglerna i socialtjänstlagen där det stadgas vilka delar av socialtjänsterna som skall bedrivas i 

kommunerna (Törnblom, 1993). Socialtjänstlagen ger ansvaret till kommunen att tillhandahålla 

barnomsorg, socialbidrag, äldreomsorg, hemtjänst, nykterhetsvård och handikappvård (ibid.). 

Kommunerna har frihet att organisera förvaltningarna på det sätt som de tycker är lämpligt. Dock 

styrs socialförvaltningen av en nämnd, ofta kallad socialnämnden vilken är den högsta beslutande 

instansen, och har det yttersta ansvaret för förvaltningen gentemot kommunfullmäktige 

(Ringqvist, 1996). Nämnden delegerar vad förvaltningen skall göra och uppnå med sin 

verksamhet utifrån de politiska beslut som fattas i nämnden (Törnblom, 1993). Det är sedan 

förvaltningschefens ansvar att verkställa det nämnden beslutat (Ringqvist, 1996). Förvaltningen 

är sedan i sin tur ordnad i flera enheter som behandlar olika ansvarsområden. Precis som med 

resten av den kommunala organisationen beslutar kommunen själv vilka enheter och 

verksamheter som skall lyda under socialförvaltningen. Exempel på sådana verksamheter är Stöd 

och service-, Barn och ungdom-, omvårdnad och försörjningsstöd (Törnblom, 1993). 

På grund av ökade krav ifrån skattebetalare har kommunala förvaltningar utsatts för konkurrens 

(Nilsson et al., 2010). Lagarna som möjliggör detta är lagen om valfrihetssystem och lagen om 

offentlig upphandling (Bennich et al, 2011; Heldahl, 2011). Lagarna innebär att brukare kan ha 

fritt val att välja den leverantör de tycker är bäst, under förutsättning att leverantören har blivit 

godkänd av den upphandlande myndigheten och följer de lagar som omfattas av Socialtjänst 

lagen (2001:453) (Heldahl, 2011).  

2.2.2 Kommunal styrning 

Det finns olika sätt att styra den kommunala organisationen. Inom den traditionella 

ekonomistyrningen har det vanligaste styrinstrumentet för svenska kommuner varit budgeten, 

vilket är ett instrument för att kommunicera ut de centralt framställda planerna i en offentlig 

organisation till lokala nivåer som i sin tur genomföra dessa planer (Brorström et al., 2005). 

Förutom de lagstadgade kraven som finns på kommuner att upprätta årlig budgetering, har den en 

betydande del i arbetet kring "fördelning av resurser, styrning, samordning och kontroll för 

kommunen" (Brorström et al., 2005, s.181). 

Den traditionella ekonomistyrningen har dock fått motstå en hel del kritik. Både forskare och 

praktiska utövare anser att den information som ekonomistyrningen producerar genom rent 

finansiella mått, är för sena i tiden, aggregerade och snedvridna (Johnson & Kaplan, 1987). 

Dessa finansiella mått består av exempelvis räntabilitet, soliditet, likviditet och kassaflöde, som 

avser spegla finansiella statusar vid verksamhetens drift (Holmström & Lindholm, 2011). 

Kritiker menar att de finansiella måtten inte ger tillräckligt med relevant information, och en 

förutsättning för att kunna skapa en fullständig överblick av hur det går för en verksamhet, är att 

de finansiella måtten kompletteras med icke-finansiella (Johnson & Kaplan, 1987; Flynn, 1991).  

Icke-finansiella mått består främst av mjukare faktorer i form av tolkningar och undersökningar. 

Dessa uppstår oftast när uppskattningar görs på hur mjuka faktorer egentligen ser ut och hur 

dessa värderas (Parmenter, 2007). Vid framtagandet av mjuka faktorer används undersökningar i 

form av enkäter och frågeställningar till kunder och anställda, vilket genererar mått på hur bra 

verksamheten presterar, samt skapar förståelse för vilken riktning verksamheten är på väg mot 

(ibid.). Detta kompletterande fokus med hänsyn till icke-finansiella mått inom 
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ekonomistyrningen anser Johanson och Skoog (refererad i Almqvist, Caicedo, Johanson & 

Mårtensson, 2012) bättre faller inom begreppet verksamhetsstyrning, där de menar att mått, som 

exempelvis kompetens, hälsa och kundrelationer, tas med i styrningen mot mål. 

2.2.3 Målstyrning 

Det har sedan 1980-talet skett en förändring i det styrningsideal som finns inom svenska 

kommunala verksamheter (Brorström et al., 2005; SKL, 2012). Från att ha en centraliserad 

detaljstyrning, där tydliga beslut, regler och instruktioner ligger till grund för den styrning som 

görs i organisationen, har utvecklingen gått mot en mer deskriptiv styrning, där filosofin grundar 

sig på idéer som "delaktighet, tillfredsställelse och decentralisering" inom organisationen som 

kan nås genom styrning med mål och normer (SKL, 2012 s.7). 

Utveckling i den offentlig styrning kopplas oftast till rörelsen NPM och presenterades i slutet av 

1900-talet med en kritisk ståndpunkt mot hur den offentliga sektorn styrdes under den 

progressiva eran, nämnt Progressive Public Administration (PPA) (Almqvist et al., 2012). 

Christopher Hood publicerade år 1995 en artikel kring ämnet NPM, och menade att de två 

centrala lärdomarna i PPA, att dels helt åtskilja den offentliga från den privata sektorn, men även 

att genomarbetade processer, i form av regler ligger i fokus för att förhindra favorisering och 

korruption vid bedömningsarbetet av politiker och chefer - istället helt omvändas i NPM, genom 

att den offentliga sektorn skulle närma sig det styrningsideal som förelåg inom näringslivet, samt 

att ett ändrat fokus skulle göras från processbaserad regelutformning till ett fokus på prestationer 

och resultat (Hood, 1995). Detta innebar att offentliga verksamheter inte skulle fokusera på den 

traditionella budgetstyrningen, utan istället lägga fokus på vad verksamheten vill uppnå. Centralt 

innebar det för offentliga verksamheter att jobba med saker som“ … formulerandet av 

prestationer och effekter, mätning av måluppfyllelsen och slutligen revidering av målen” 

(Almqvist et al., 2012 s.31).  

Ett styrverktyg som uppmärksammades inom offentlig styrning under 1980- talets mitt, i 

samband med NPM och decentraliseringens framfart var Målstyrningen (Brorström et al., 2005; 

Almqvist et al., 2012). Peter Drucker presenterade dock begreppet målstyrningen redan på 1950-

talet, där han menade att övergripande mål skulle kunna brytas ner i mindre specifika mål för 

varje enhet och individ (SKL, 2012). Genom denna nedbrytning kunde organisationen skapa en 

känsla att varje enskild medarbetare bidrar till att verksamheten förbättras i sin helhet (ibid.). I 

den kommunala kontexten är det tänkt att kommunfullmäktige är instansen som sätter de 

övergripande målen som den lokala styrningen utgår ifrån när de formulerar sina egna mål som 

bättre kan spegla de lokala möjligheterna som finns för att utveckla verksamheten (Brorström et 

al., 2005)  

Brorström et al. (2005) menar att målstyrning inte kommer utan sina problem, och menar att det 

finns skilda definitioner av vad mål egentligen innebär och att det i sin tur gör begreppet 

målstyrning otydligt. Det kan exempelvis uppfattas motsägelsefullt att använda mål som styrande 

medel när begreppet mål ersätts i praktiken med ord som “direktiv” och “begränsningar” vilket 

kan ha en starkare koppling till en centraliserad organisationsideologi, än vad det har till den 

decentraliserade. Brorström et al. (2005) menar att detta kan vara ett resultat av att det finns en 

ovilja att släppa ett centralt styre helt och hållet. Det finns även en problematik kring att hitta 

balansen mellan mål som inte är allt för generella eller för konkreta. Att ha för övergripande, 
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generella mål skriver Brorström et al. (2005) skulle kunna hämma en styrning mot mål, medan 

för konkreta mål skulle begränsa den valfrihet som målstyrningen grundar sig på.  

2.3 Benchmarking 
Benchmarking är ett verktyg som kan användas av verksamheter för att följa upp arbetet med 

målstyrningen (SKL, 2012). Benchmarking är i grunden en process som går ut på att mäta 

verksamhetens prestationer och jämföra dem med andras (Edvardsson & Thomasson, 1992). 

Jämförelserna mellan de olika måtten gör att mål kan ställas upp och skapa en uppfattning av hur 

verksamheten förhåller sig till omvärlden, samt vad som skulle kunna göras bättre (ibid.). 

Enkelheten i benchmarking gör att den kan användas både i offentliga och privata verksamheter i 

samhället (SOU, 2005:110). Begreppet benchmarking utvecklades i japanska industrier som 

sedan blev populariserat av företaget Xerox på 70-talet. Benchmarkingarbetet startades i Xerox 

tillverkningsenheter för att studera tillverkningskostnader hos sina konkurrenter, men även för att 

studera vad de gjorde annorlunda med sina produkter (Camp, 1993). Ordet benchmarking 

refereras oftast till en enhet på en skala, detta eftersom verksamheter som implementerar 

verktyget sätter upp mått som ständigt skall mätas (Wong & Wong, 2008). Camp (1993) skriver 

dock att benchmarking inte bara är till för att undersöka och jämföra mått, utan också för att 

bestämma vilka arbetsmetoder som skall skapa en standard för att säkerställa effektivitet. 

Utifrån ett kommunalt perspektiv används benchmarking som ett sätt att mäta och beskriva 

kvalitén på den servicen som verksamheten tillhandahåller (Knutsson et al, 2012). Vid 

jämförandet av arbetsprocesser brukar dock benchmarking innehålla konceptet att imitera en 

annan arbetsprocess, för att hjälpa verksamheten att komma fram till mer innovativa lösningar på 

problem (Wong & Wong, 2008).  

2.3.1 Kategorisering av benchmarking 

Delpachitra och Beal (2002) presenterar två typer av klassificeringar som visar olika perspektiv 

på benchmarking. Benchmarkingen klassificeras utifrån vad som avses jämföras och var 

verksamheten avser jämföra sig. 

2.3.1.1 Vad kan jämföras? 

Att dela in benchmarking i olika kategorier utifrån vad det är som jämförs, underlättar arbetet 

genom att hänsyn tas till vad det är som jämförs (SOU, 2005:110). Enligt Siverbo et al. (2005) 

och Siverbo (2007a; 2007b; 2012) kan benchmarking delas in i resultat- och 

processbenchmarking.  

Resultatbenchmarking är enligt Wallén (2007) en form av nyckeltalsjämförelse där resultat står 

i fokus. Denna typ visar sig, enligt en undersökning gjord av Siverbo (2007b) vara det vanligaste 

sättet att göra benchmarking på. Enligt Siverbo et al. (2005) har resultatbenchmarking använts i 

den kommunala sektorn för att skapa en förståelse kring hur en verksamhets prestationer 

förhåller sig jämfört med andra verksamheter, vilket genomförs för att försöka identifiera 

skillnader i prestation som finns mellan olika enheter. Genom löpande användning av 

resultatbenchmarking och upprättandet av olika prestationsmål kan verksamheten skapa en 

förståelse för hur verksamheten fungerar (Helden & Tillema, 2005) och enligt Siverbo (2007b) 

kan även vara till för att styra mot specifika mål. 

Processbenchmarking är ett sätt att studera en verksamhets arbetsprocesser (SOU, 2005:110). 

Målet med processbenchmarkingen är att hitta fördelar i de arbetsprocesser som 
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benchmarkingobjektet använder sig av, vilket innebär en genomgång av de olika stegen som en 

viss arbetsprocess innebär (Womack et al., 1990). Enligt en undersökning gjord av Siverbo 

(2007b) använder endast 25 % av ekonomicheferna vid kommunerna processbenchmarking, och 

av dessa är det endast 9 % använder processbenchmarking i hög utsträckning. 

Förutom resultat- och processbenchmarking menar Bogan och English (2004) samt SOU 

(2005:110) att benchmarking även kan delas in i ytterligare en del, så kallad strategisk 

benchmarking.  

Strategisk benchmarking innebär jämförelser av strategiska val (Wolfram Cox, Mann & 

Samson, 1997). Strategiska val avser vara långsiktiga och övergripande tillvägagångssätt som 

kommunledningen styr den kommunala organisationen med (SOU 2005:110). Arbetet med 

strategisk benchmarking kan påverka organisationers fokus över exempelvis dess kärnprocesser, 

hur organisationen är strukturerad och hur verksamheten förhåller sig till de övergripande målen 

(Youssef, 1994). Drew (1993) hävdar att strategisk benchmarking sällan används, då resultaten 

tar för lång tid att komma upp till ytan, och när strategin väl är implementerad saknar den egna 

organisationen oftast den interna kunskapen som benchmarkingobjekten har, då 

styrningsmetoderna oftast är specifika för en organisation. 

2.3.1.2 Var kan jämförelsen ske? 

Enligt Yasin och Zimmerer (1995), Elmuti och Kathawala (1997), Andersson (1998), Freytag 

och Hollensen (2001) samt Moriarty och Smallman (2009) finns det tre olika inriktningar att 

välja vid val av vilka eller vem benchmarkingen skall ske mot: Intern-, Extern- samt Funktionell 

benchmarking. 

Intern benchmarking är enligt Elmuti och Kathawala (1997) och Freytag och Hollensen (2001) 

en enklare form av benchmarking där syftet är att jämföra processer internt i organisationens 

olika affärsenheter. Genom att dela upp och jämföra information mellan olika avdelningar kan 

organisationen identifiera de bäst tillämpade procedurerna, som sedan kan överföras till andra 

avdelningar och skapa en standard för hur organisationen internt skall prestera. Moriarty och 

Smallman (2009) menar även att detta är en tillämpbar form av benchmarking i den offentliga 

verksamheten då det saknas naturlig konkurrens på marknaden. Det kan ses som organisatoriskt 

lärande, där delar i den offentliga organisationen lär av sig själv genom att titta på andra 

avdelningar i samma organisation, vilket i sin tur förbättrar helheten (Moriarty & Smallman, 

2009). Det är genom en ökad förståelse av vad den egna verksamheten levererar för tjänster och 

arbeten som utgör grunden för att vidare jämföra med andra verksamheter (Yasin & Zimmerer, 

1995) 

Extern benchmarking är till skillnad från intern benchmarking, en extern form där en 

organisation kan jämföra sina produkter, tjänster, arbetsprocesser eller andra liknande mått med 

andra organisationer inom samma marknad (Elmuti & Kathawala, 1997; Andersson, 1998; 

Freytag & Hollensen, 2001). Det kan här bli en fråga om hur åtkomlig information från andra 

organisationer är. Elmuti och Kathawala (1997) menar att företag kan se sin information som för 

värdefull för att delas med andra, och det krävs särskilda förhållanden med en direkt konkurrent 

för att information skall vara lättåtkomlig. Vidare menar Elmuti och Kathawala (1997) och 

Freytag och Hollensen (2001) att det råder ett annat förhållande inom den offentliga sektorn, där 

data och information för benchmarkingsarbetet anses vara lättillgängligt. 



            12 

Funktionell benchmarking anser Moriarty och Smallman (2009) är den bredaste typen av 

benchmarking som, till skillnad från de tre ovan nämnda formerna, inte begränsar jämförelserna 

till en organisation eller en marknad. Elmuti och Kathawala (1997) och Andersson (1998) menar 

att fokus istället kretsar kring att försöka hitta bästa sättet att jobba med liknande processer och 

funktioner oavsett hur lika eller olika företagen är i förhållande till varandra. Detta möjliggör att 

jämförelserna kan göras utanför specifika branscher. Denna metodik kan även vara en effektiv 

form av benchmarking (Freytag & Hollensen, 2001), då problemet som uppstår kring 

informationskänslighet kan undvikas (Andersson, 1998), men skapar problem vid 

implementering av procedurer, då det krävs en grundlig förståelse av hela processen (Freytag & 

Hollensen, 2001). 

2.3.1.3 Hur kan jämförelsearbetet gå till? 

Benchmarkingprocessen kan involvera användning av standardiserade processer och resultat som 

representerar en prestation för en bestämd aktivitet (Sandholm, 2008). Idén är att hitta 

problemområden inom den egna verksamheten för att sedan utveckla ett partnerskap med andra 

verksamheter eller organisationer för att kunna jämföra prestationerna sinsemellan (Berggren, 

1992; Modell & Grönlund, 2006; Sandholm, 2008). Enligt Bicheno (2006) skall användning av 

benchmarking ständigt pågå för att fortsätta förbättra verksamheten över tiden. För att kunna 

använda benchmarking bör verksamheten tillsätta en grupp som beslutar om vad för sorts 

jämförelser som skall utföras (Berggren, 1992; Camp, 1993). För att kunna göra bedömningar om 

den nuvarande situationen måste medarbetarna inneha social förståelse samt ett visst tekniskt 

kunnande (Holloway, Hinton & Mayle, 1997).  

En vanlig anledning till att benchmarkingprocesser initieras i offentliga organisationerna är då 

ledningen stöter på styrproblem (Modell & Grönlund, 2006). Problem uppstår då det råder 

informationsasymmetri, vilket kan bero på att ledningen saknar kunskaper om hur verksamheten 

fungerar i praktiken, vilket i sin tur skapar styrproblem (ibid.). Att påbörja en 

benchmarkingprocess involverar att välja ut vad som skall jämföras, var denna jämförelse skall 

ske och sedan påbörja arbetet med att samla in information och analysera den insamlade data, 

och på så sätt hitta förbättringar som kan anpassas till den egna organisationen (Camp, 1993; 

Sandholm, 2008). En modell för att praktiskt genomföra en benchmarkingprocess är Spendolinis 

femstegsmodell (Spendolini, 1992), vilken beskriver följande steg: 

1. Beslut kring vad benchmarkingen skall avse - Det första steget är att gå igenom vilken sorts 

datainsamling som skall ske. I detta steg är det även viktigt att ställa sig frågan vad det är som 

skall förbättras med hjälp av benchmarkingarbetet samt vilken verksamhet företaget kan tänkas 

vända sig mot. 

2. Utveckling av ett benchmarkingteam - I detta steg utvecklar verksamheten ett 

benchmarkingteam som skall genomföra benchmarkingprocessen och gruppen är delaktig från 

början till slut. 

3. Identifiering av benchmarkingpartners - Att identifiera partners att benchmarka sig mot är 

viktigt då verksamheten skall hitta en partner som är bäst i sin bransch och försöka skapa ett 

benchmarking samarbete. 
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4. Samla in och analysera benchmarkinginformation - Efter att data har samlats in från 

benchmarkingpartners skall data analyseras och på så sätt bilda den information som 

benchmarkingteamet kan tänkas behövas för att kunna skapa ett framgångsrikt arbete. 

5. Agera för att matcha benchmarkingobjektet - Slutsatserna gjorda utifrån 

benchmarkingobjektet måste komma att bli åtgärder för att skapa förbättringar i verksamheten. 

Förändringarna måste innehålla mål, utvärderingar och även involvera personerna som berörs av 

förändringsprocessen (Spendolini, 1992). 

Benchmarkingprocessen ger ett strukturerat förhållningssätt för att möta målen som 

verksamheten har samt ger verksamheten ett ramverk för hur förbättringar kan ske (Tutcher, 

1994). Tutcher (1994) påpekar även att benchmarking inte enbart resulterar i stegvisa resultat, 

utan kan även påvisa mer radikala och framträdande förbättringar. 

2.3.1.3.1 Det Informella- och formella benchmarkingutövandet  

Adebanjo, Abbas och Mann (2010) beskriver i artikeln An investigation of the adoption and 

implementation of benchmarking, att benchmarking kan definieras i två huvuddelar, vilka är den 

informella- och formella benchmarkingen. Den Informella benchmarkingen är en “osynlig” form 

av benchmarking som inte följer en viss process eller procedur, utan består av jämförelser som 

sker i ett omedvetet tillstånd av individer i det vardagliga livet (ibid.), och definieras som 

följande: 

“Actively encouraging employees to learn from the experience and expertise of other colleagues 

     r    z        hr u h c  p r    pr c  c       pr c     ” (Adebanjo et al., 2010 s.1144). 

Även utbyte av kunskaper vid konferensträffar eller inom forum, databaser eller hemsidor som 

informerar kring olika typer av benchmarking och best practices faller inom ramen för informell 

benchmarking (Adebanjo et al., 2010). 

Den Formella benchmarkingen skiljer sig från den informella med att den oftast följer en formell 

process som behandlar olika modeller och metoder för jämförelsearbetet (Adebanjo et al., 2010). 

Forskare har dock genom åren presenterat olika teorier där åsikterna skiljer sig åt över vad som 

skall ingå i modeller och tillvägagångssätt för benchmarkingarbetet (Moriarty & Smallman 2009; 

Adebanjo et al., 2010). Dessa skillnader har fått motstå en hel del skepsis då kritikerna menar att 

en fragmenterad bild över benchmarkingens klassificeringar gör begreppet svårförståelig, och att 

en riktad studie måste genomföras för att få reda på hur användningen av benchmarking ser ut 

idag (Adebanjo et al., 2010). 

2.3.2 Konsekvenser av benchmarking 

Anledningen till att många kommuner använder benchmarking är att det både finns ett förtroende 

för att benchmarking skall kunna ge ekonomiska effekter, samt att det kan vara till hjälp för att 

vägleda verksamheten till vart den skall leta efter förbättringsmöjligheter (Siverbo, 2012). I 

kommunal verksamhet är det enkelt att starta en benchmarkingprocess då mycket av de data som 

används i benchmarkingarbetet redan produceras av verksamheten (SOU, 1996:179). Enligt SOU 

(2005:110) kan jämförelser utföras med hjälp av den offentliga statistiken, då det finns många 

snarlika verksamheter, och mycket av den information som krävs för att använda benchmarking 

finns tillgänglig via kommundatabaser samt nationella insamlingar. Insamlingen av offentlig 

statistik är också lagstadgad enligt lag om den officiella statistiken (2001:99). Benchmarking 
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innebär även en uppmuntran till utbyte av erfarenheter mellan kommunerna för att identifiera 

besparings möjligheter och kvalitetsförbättringar, vilket i sin tur leder till en ökad förståelse för 

varför kommunen presterar som den gör (Siverbo, 2007a). Enligt Siverbo (2012) kan det dock 

vara en nackdel ifall verksamheten presterar väsentligt mycket bättre jämfört med de 

benchmarkingobjekt den har. Detta blir tydligt i en undersökning gjord av Siverbo (2012) som 

visar att användningen av benchmarking och kvalitetsmått leder till kvalitetsutjämning, vilket 

innebär att verksamheter som presterar bra och har en hög kvalitet ser det som en möjlighet att 

sänka kvalitén, samtidigt som verksamheter med bristande kvalitet skärper till sig (Siverbo, 

2012). Även Bowerman et al. (2002) antyder att benchmarking inte används fullt ut ifall 

resultaten vid jämförelserna inte sticker ut avsevärt från genomsnittet. Verksamheterna strävar 

således efter att vara lagom bra, istället för bäst (ibid.). 

Siverbo och Johansson 2009 (refererad i Siverbo, 2012) visar dock i sin undersökning att det kan 

finnas olika störningar vid utförandet av benchmarking i form av organisatoriska hinder. Dessa 

hinder kan uppträda i form av ekonomiska och politiska faktorer som kan störa de ambitioner 

som verksamheterna har med benchmarkingarbetet (Siverbo, 2012). Undersökning gjord av 

Siverbo (2007a) visar att tilltron till benchmarking och de ambitioner som finns med arbetet 

minskar om exempelvis de beslutande politikerna i nämnden inte tar del av arbetet. 
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3. Metod 
 

Kapitlet beskriver hur forskningsarbetet har gått till samt metoderna använda vid framställandet 

av rapporten. Bland annat behandlas forskningsmetodik och beskrivning av hur studien har växt 

fram. Vidare beskrivs även vald forskningsansats samt valda datainsamlingsmetoder. 

 

3.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
När en forskare vill undersöka hur ett fenomen förhåller sig är det avgörande för studien vilket 

förhållningssätt till vetenskapen forskaren har. Jacobsen (2002) delar in de vetenskapliga 

förhållningssätten till det Positivistiska och det Hermeneutiska förhållningssättet. Utifrån något 

av dessa förhållningssätt kan forskaren försöka förstå verkligheten. Det positivistiska 

förhållningssättet har sin grund i de empiriska/naturvetenskapliga traditionerna, vilket innebär att 

åskådarens syn består av ett antal generella lagar och regler i sociala system. Dessa skall studeras 

ur ett objektivt förhållningssätt, vilket gör forskaren neutral i förhållandet till samhället (Jacobsen, 

2002). Holme och Solvang (1997) förklarar att detta ger forskaren en möjlighet att stå utanför 

etiska och moraliska aspekter för att försöka finna vad sanningen faktiskt “är”. Den positivistiska 

forskaren är inte heller intresserad av vad människor anser om saker och ting, utan förhåller sig 

enligt Jacobsen (2002) till sinnesdata som består av det som människan kan se, höra och känna. 

Det har uppstått en del kritik kring det positivistiska förhållningssättet där Jacobsen (2002) 

beskriver att vissa anser att det är onödigt att beskriva ett fenomen objektivt, då detta skulle ge 

uttryck för att alla människor upplever fenomenet på samma sätt. Detta gav upphov till det andra 

förhållningssättet, kallat hermeneutik. 

Hermeneutiken anser Patel och Davidson (1994; 2011) vara positivismens motsats och betyder 

tolkningslära. Inom hermeneutiken försöker forskare studera, tolka och förstå de betingelser som 

utgör grunden till varför mänskligheten finns. De menar att verkligheten baserar sig på det 

vardagliga språket och genom att studera detta språk kan en fördjupad kunskap om hur 

mänskligheten utvecklas uppkomma (ibid). Enligt Eriksson och Widerheim-Paul (2001) är 

utgångspunkten för hermneuetik en förutbestämd förståelse av det som ämnas undersökas. Med 

hjälp av denna förståelse kan forskaren formulera intressanta frågor och idéer som skall 

undersökas genom dialog med fysiska personer, bilder, observationer, etc. Utifrån dialogen tolkar 

forskaren svaren, vilket leder till en ny förståelse kring fenomenet (ibid.). Patel och Davidson 

(1994) skriver att hermeneutiken får stå för den kvalitativa förståelse och tolkning där forskaren 

försöker gå ut med en öppen, subjektiv inställning av ett fenomen där det viktiga ligger i att 

förstå helheten av problemet (ibid). 

I vår studie ansåg vi att det hermeneutistiska förhållningssättet bättre förklarade vår syn kring det 

ämne vi behandlar då vi inte ansåg att benchmarking är ett objektivt fenomen där det enbart fanns 

en sanning att förhålla sig till. Vi utgick även med antagandet att användning av benchmarking 

troligtvis kunde komma att tolkas annorlunda beroende på den verklighetsuppfattning våra 

intervjuobjekt hade. Vidare ansåg vi även att lokala tillämpningar, specifika för varje 

intervjuobjekts verksamhet skulle kunna stötas på, vilket skulle försvårat den generaliserbarhet 

som det positiva förhållningssättet förespråkar. Konsekvensen av att använda ett interpretativt 

(tolkande) perspektiv som hermeneutiken innebär (Bryman & Bell, 2011), ledde till att 

generaliserbarheten inte blev lika stor som genom det positivistiska synsättet. Vår utgångspunkt 
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var dock inte allt leta efter mätbara företeelser, utan att söka förståelse för hur individer upplever 

och använder fenomenet. Vi anser även att hermenutiken faller bra in i vårt förhållningssätt då vi 

skapade en förförståelse av benchmarking genom att studera tidigare forskningar och teorier. 

Denna förförståelse låg till grund för den dialog som fördes med våra intervjuobjekt, varpå vi 

tolkade samt fick en ny och bredare förståelse av benchmarking. 

3.2 Val av forskningsmetod 
För att beskriva det förhållande som råder i verkligheten måste ett övergripande val av metod 

göras, vilket lägger grunden till vilka valmöjligheter för datainsamling och vilken analys som kan 

göras av studien (Jacobsen, 2002). Kvalitativ och kvantitativ forskning utgör två 

forskningsmetoder (ibid), och utgår oftast ifrån de olika perspektiven i hur forskaren förhåller sig 

till det observerade fenomenet (Patel & Davidson, 1994). En annan skillnad är hur forskaren ser 

på datainsamlingen, där det enligt Patel och Davidson (1994) finns två huvudsakliga sätt att 

samla in empiri, varav det ena är via intervjuer och det andra är genom enkäter. 

Den kvantitativa forskningsmetoden innebär att forskaren väljer att utgå ifrån ett brett perspektiv 

för att se vad många studieobjekt har för åsikter eller utfall (Bryman, 1997). Metoden förknippas 

oftast med enkät- och statistiska- undersökningar då det med dessa enkelt går att överskåda stora 

mängder data (ibid). Denna metod lämpar sig enligt Patel och Davidson (1994) oftast för forskare 

inom det positivistiska synsättet där kvantitativa hårddata används som skall försöka förklaras 

med naturvetenskapliga metoder. Den kvalitativa metoden utgår istället ifrån ett mindre antal 

observationer som utgör studieunderlaget, där vanliga undersökningsförfarande är att forskaren 

använder sig av intervjuer och observationer (Bryman, 1997).  

För att ta fram relevant data och information till studien använde vi oss genomgående av en 

kvalitativ undersökning då vi ämnade gå in på djupet av benchmarking i två förvaltningar för att 

förstå hur fenomenet uppträder i verkligheten. Den kvalitativa metoden faller även inom det 

hermeneutistiska förhållningssättet, vilket innebär att forskaren studerar fenomenet subjektivt 

utifrån sina egna känslor, tankar och intryck samt undersöker och tolkar hur andra människor 

med egna ord ser på verkligheten (Patel & Davidson, 1994; Jacobsen, 2002).  

3.3 Forskningsansats 
För att förstå och förklara ett fenomen finns som tidigare nämnt olika vetenskapliga 

förhållningssätt som kan användas för att förklara hur undersökaren förhåller sig till omvärlden 

(Jacobsen, 2002). Frågan om ansats blir viktig då det finns olika synsätt på kunskapsinsamling 

(ibid). De två vanligast ansatserna är deduktion och induktion, följt av abduktion som är en 

kombination av induktion och deduktion (Andersen, 1994; Dalen, 2008).  

Deduktion är arbetssättet där forskaren inleder arbetet utifrån befintliga teorier och principer för 

att sedan skapa sig slutsatser om ett verkligt fenomen (Patel & Davidsson, 2003). Jacobsen 

(2002) förklarar att forskaren sedan, med dessa slutsatser eller förväntningar av hur verkligheten 

ser ut, utför den empiriska studien för att kolla hur väl dessa förväntningar förhåller sig till 

verkligheten (ibid). Deduktion förknippas oftast till det positivistiska förhållningsättet (Jacobsen, 

2002). Detta förklarar Patel och Davidsson (2003) har med att forskaren grundar sin studie i 

redan befintlig teori, vilket gör att dennes egna uppfattningar i mindre grad påverkar arbetet och 

ett objektivt förhållningssätt då kan stärkas. Problem kan dock uppstå ifall den teori, som arbetet 
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grundar sig på, ”      r     r      ch påv r   f r          å        r         y  r        

upp äc  ” (Patel & Davidsson, 2003 s.24) 

Induktionen utgår ifrån att forskaren istället använder empiri som utgångspunkt för 

forskningsansatsen (Eriksson & Wiedersheim, 2011). Forskaren samlar in data genom att utföra 

experiment och observationer för att sedan skapa teori utifrån observerade antaganden (ibid). 

Enligt Jacobsen (2002) är induktionens styrka att forskaren går ut i verkligheten helt utan 

förväntningar och helt öppen för att se nya perspektiv, och är ofta förknippad med ett 

hermeneuetiskt förhållningssätt. 

Abduktionen förklaras som en kombination av både den induktiva och deduktiva ansatsen (Dalen, 

2008). Patel och Davidsson (2003) förklarar att forskaren först skapar ett förslag på hur den 

teoretiska strukturen kan se ut genom att studera tidigare fall (Induktion). Denna teoretiska 

struktur används sedan i forskarens empiriska studier för att se hur väl teorin förhåller sig till 

verkligheten, vilket ses som deduktion. Forskaren kan sedan anpassa och utveckla den teoretiska 

grundstrukturen för att främja en mer generell uppfattning av fenomenet (ibid). Andersen (1994) 

förklarar att denna process kan göras kontinuerligt och på så sätt förbättra insamlingen av både 

empiri och teori.  

Vi anser att vi har genomfört en ansats i enlighet med abduktion. Detta eftersom att vi 

inledningsvis, i enlighet med Patel och Davidssons (2003) , utifrån tidigare forskningar och 

befintliga teorier, skapade en möjlig struktur över hur teorin kan komma att se ut. Denna 

teoretiska grundstruktur använde vi sedan som stöd när vi gick ut i verkligheten och genomförde 

de empiriska studierna. Utifrån det resultat vi fick av våra intervjuobjekt anpassades sedan vår 

teori för att bättre passa den verklighet våra intervjuobjekt har av benchmarkinganvändningen. 

Detta arbetssätt faller väl inom det hermeneutiska förhållningssättet som Eriksson och 

Wiedersheim-Paul (2001) presenterar. Exempel på hur vi breddade vår teori, är då formell- och 

informella aspekter av benchmarking blev framträdande under våra intervjuer med 

respondenterna. Detta var aspekter av benchmarking som vi inför insamlingen av empiri inte 

hade tänkt på och något som vi efteråt fick komplettera det teoretiska innehållet med. Efter att 

teorin hade utvecklats genomfördes även en mindre kompletterande frågeställning till de 

respondenter vi behövde ytterligare svar ifrån, vilket går i linje med det Andersen (1994) skriver 

om att den abduktiva processen kan ske kontinuerligt för att förbättra det empiriska och 

teoretiska innehållet. I figur 2 nedan illustrerar vi hur vi har arbetat i denna studie. 

 

Figur 2.  En illustration av vårt arbetssätt. Figuren är modifierad utifrån Patel och Davidssons (2003) 

figur av den abduktiva ansatsen (s.25) 
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3.4 Datainsamling 
Datainsamling kan enligt Jacobsen (2002), Eriksson och Wiedersheim (2011) samt Patel och 

Davidson (2011) ske genom primär- och sekundärdata. Primärdata är den data som samlats in av 

författaren genom egna observationer, undersökningar, experiment eller annat sätt. Sekundärdata 

är den data som samlats in av sekundära parter och har genomförts genom dokument 

undersökningar och litteratur-studier (Jacobsen, 2002; Patel & Davidson 2011).  

 

3.4.1 Litteraturundersökningar 

Vi inledde vårt arbete med att söka efter material ur Högskolan i Halmstads bibliotekskatalog där 

vi fann ett antal studier som ledde oss in på benchmarking området. För att få mer kunskap inom 

området valde vi att samla information kring benchmarking från litteratur och vetenskapliga 

artiklar. De vetenskapliga artiklarna fann vi via databaserna ABI/Global Inform, Emerald och 

Google Scholar. I våra databassökningar använde vi bland annat oss av nyckelord som 

Benchmarking, Process, Strategi, Resultat, Jämförelser, New Public managment, Productivity, 

Management Control System. Efter en tids sökningar och studerande av uppsatser fann vi 

exempelvis Sven Siverbos KFi-rapporter vilka har varit betydande för vår studie. För att få ett 

utökat historiskt perspektiv av fenomenets utveckling arbetade vi mycket med att studera de 

källförteckningar som många av de nutida publicerade artiklarna byggde på. Detta 

tillvägagångssätt gav oss en bra inblick i hur forskare har arbetat med att analysera benchmarking 

tidigare. Utöver den data som vi fann genom användningen av Högskolan i Halmstads biblioteks 

resurser fjärrlånade vi även ett antal böcker genom den nationella bibliotekskatalogen Libris. 

3.4.2 Empiriskt urval 

Vi valde att undersöka socialförvaltningar av den anledningen att de i någon form skall finnas i 

alla kommuner enligt socialtjänstlagen (SFS, 2001:453). Vidare påverkas även social-

förvaltningarna av LOV och LOU, vilket gör att de kan bli konkurrensutsatta av privata aktörer 

och ger kommuner en ytterligare part att jämföra sig mot. Utöver den avgränsning vi gjorde med 

att enbart fokusera studien på socialförvaltningen, gjorde vi även inom förvaltningen 

avgränsningen att enbart intervjua förvaltningschefen och ekonomiansvarig. Det dubbla 

perspektivet valde vi då vi misstänkte att ekonomiansvarig och förvaltningschef hade olika 

intresse för olika delar av verksamheten och därför hade olika uppfattningar kring användning av 

benchmarking. Denna uppfattning fick vi bland annat genom de tidiga litteraturstudierna där 

exempelvis Siverbos forskning spelade in. Siverbos val att enbart grunda sig på ett perspektiv i 

sin forskning var ytterligare en anledning till intresset för denna uppdelning.  

Konsekvenserna med urvalet var att vi fick en bredare uppfattning kring användningen av 

benchmarking än vad vi hade fått om vi enbart utgått ifrån ett perspektiv. Breddningen med 

användning av två perspektiv ledde dock inte till möjligheterna för en fullständig 

helhetsuppfattning av förvaltningens användning av benchmarking, vilket heller inte var avsikten 

i denna studie. 

I ett tidigt skede av studien kontaktades ett antal förvaltningar, men intresset för att intervjuas var 

lägre än förväntat, med exempelvis tidsbrist och bristande användning eller intresse för 

benchmarking som anledning. Urvalet av respondenter gjordes därför i första hand beroende på 

deras ställning i verksamheten utifrån vårt krav att både ekonomiansvarig och förvaltningschef 
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skulle intervjuas i respektive förvaltning och i andra hand utifrån intresse av att delta i vår 

undersökning.  

De socialförvaltningar som initialt var intresserade av att bli intervjuade var Hörby, Hässleholm 

och Falkenbergs socialförvaltning. På grund av svårigheterna med att efter hand komma i kontakt 

med en av respondenterna, blev det omöjligt att inkludera Hässleholms Socialförvaltning vidare i 

studien. Vi valde därmed att enbart använda intervjuerna från Hörby och Falkenbergs 

socialförvaltning i vår studie. Bortfallet påverkade studiens omfattning då vi enbart hade 

möjlighet att använda oss av primärdata från två förvaltningar, vilket gav en sämre 

generaliseringsbarhet. Fördelen var dock att mängden data som samlades in var mindre 

omfattande, vilket gjorde att vi kunde lägga ett större fokus på de två förvaltningarna som 

fullständig data hade samlat in ifrån. Att respondenterna kan påverkats av andra faktorer var vi 

medvetna om och hade i åtanke vid studiens genomförande. Våra studieobjekts ställning till 

benchmarking kan ha påverkats av flera faktorer som exempelvis kommunens storlek, det 

politiska samspelet, den ekonomiska ställningen samt respondenternas subjektiva syn på 

fenomenet och vår studie. 

Vi ansåg dock att det viktigaste var att respondenternas förvaltningar kunde uppfylla kravet på 

två respondenter från de två olika perspektiven inom samma förvaltning.  

Intervju Ekonomiansvarig

Hörby 

Socialchef 

Hörby 

Ekonomansvarig

Falkenberg 

Socialchef 

Falkenberg 

Datum 5/4 -13 5/4 -13 12/4 -13 12/4-13 

18/4-13 

Namn Jeanette Lilja Peter 

Hansson 

Fredrik 

Andersson 

Malin Krantz 

Tabell 1. Presentation av respondenter och intervjudatum. 

Kommunens namn Hörby Falkenberg 

Antal invånare 15 000 41 000 

Största inkomstkälla Kommunalskatt Kommunalskatt 

Största kostnadsdrivare Barn och 

ungdomsverksamhet 

Barn och 

ungdomsverksamhet 

Näst största 

kostnadsdrivare 

Socialomsorg Socialomsorg 

Tabell 2. Presentation av berörda kommuner. 

3.4.3. Intervjuteknik  

3.4.3.1 Kategorisering av frågor 

Vid framtagandet av intervjuhandledningen diskuterade vi de lämpliga teoridelarna utifrån vår 

analysmodell (Figur 3). Detta gjorde att vi valde att dela upp intervjuguiden i olika delar med 

hänseende till analysmodellen. Vi valde att inleda intervjuguiden med enklare frågor och småprat 
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för att komma in i stämning, för att sedan gå in djupare på områdena rörande benchmarking med 

fokus på områdena Vad, Var och Hur, samt styrning. Under avsnittet styrning i intervjuguiden 

valde vi att fråga om målstyrning används i verksamheten, då målstyrning har en framträdande 

roll i den teoretiska referensramen för styrning i förvaltningar. Under rubriken benchmarking 

valde vi att fråga vad är benchmarking/jämförelsearbete för er? För att få en förståelse om vad 

respondenten har för uppfattning av begreppet benchmarking. 

3.4.3.2 Val av frågor 

Då vi genom studien ville skapa en uppfattning och en förståelse kring hur förvaltningar 

använder benchmarking, valde vi att i vår intervjuhandledning (Bilaga 1) att strukturera upp 

frågorna i en semi-standardiserad struktur vilken låter oss ställa följdfrågor och förtydliganden 

under intervjuns gång (Alvesson & Sköldberg, 2008). Då vår studie täckte många olika delar av 

fenomenet benchmarking var det enligt oss allt för riskabelt att använda helt öppna frågor, och 

istället valde vi att definiera ett begrepp eller användningsområde, för att sedan låta respondenten 

tala utifrån det förklarade begreppet. För att få ett så objektivt perspektiv som möjligt borde vi 

enligt Jacobsen (2002) endast ha använt öppna frågor, men risken med detta var att inte få 

tillräckligt med information kring varje område, och på så sätt sakna data för att kunna 

genomföra vår önskade analys och svara på vår frågeställning.  

3.4.3.3 Hur intervjun genomfördes 

Under intervjuerna valde vi att främst använda ordet benchmarking, och när vi ville förtydliga 

använde vi ordet jämförelsearbete, då dessa begrepp avser samma sak i vår studie. Detta hjälpte 

personer utan större teoretiska kunskaper att förstå våra frågor och troligtvis även framtida läsare 

att förstå studiens innehåll. Intervjuerna genomfördes individuellt på respektive respondents 

arbetsplats. Jacobsen (2002) förklarar att metoden att genomföra intervjuer ansikte mot ansikte 

skapar en personligare kontakt till respondenten och ökar informationens sanningsenlighet, vilket 

leder till en bättre uppfattning om det fenomen vi undersöker. 

Innan intervjuerna påbörjades valde vi att sända ut intervjufrågorna till respondenterna i förväg 

ifall detta var möjligt. Detta gjorde vi dock av misstag inte inför intervjun på Socialförvaltningen 

i Falkenberg. Misstaget kompenserades genom att vi gav respondenterna längre betänketid när 

behov uppstod.  

Under intervjun märkte vi att vissa respondenter hade svårt att svara på frågan genomförs 

strategisk benchmarking? Av denna anledning valde vi att förklara just denna fråga mer ingående 

och förtydliga vad vi menar med strategisk benchmarking. Konsekvensen av detta blev att svaren 

inte blev lika öppna, men att respondenten svarade inom rätt område.  

3.4.3.4 Operationalisering 

Med hjälp av ljudinspelning och anteckningar från intervjuerna transkriberades materialet till text. 

Transkriberad data sändes därefter ut till respondenterna via mail för godkännande, vilket 

samtliga valde att göra. Utifrån transkriberingen skapades sedan ett första utkast av en empirisk 

sammanfattning, vilken vi försökte strukturera upp utifrån den teoretiska indelning vi gjort i 

referensramen. Vi valde att lägga mycket tid på att ta fram intressanta citat som kunde användas i 

empirin för att förtydliga deras ställning och åsikter i specifika frågor. Efter att en 

sammanfattning av det empiriska materialet gjorts, bearbetades texten för att ytterligare sålla bort 

information som kunde kännas överflödig i sammanhang. Vissa problem och diskussioner 
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uppstod under denna process då vi ansåg att vissa svar från våra respondenter gav svar på andra 

frågor som var motsägelsefulla. Därav blev det aktuellt att skicka en kompletterande frågora till 

an av våra respondenter för att klargöra dessa osäkerheter (Se bilaga 2). 

Under intervjun inledde vi frågorna med att presentera fenomenet och vad vi avser med 

begreppet, för att sedan fråga om de på förvaltningen arbetar med fenomenet på det sättet eller 

inte. Vi gjorde detta för att det skulle bli enklare för respondenten att ta ställning till våra frågor 

och även ge förståelse för vad vi avser med de olika indelningarna. Vi anser att denna metod var 

nödvändig då så många begrepp och fenomen avhandlas i vår studie att det inte hade varit möjligt 

för varken oss eller respondenterna att särskilja och förstå dem ifall vi inte varit så pass utförliga 

och strukturerade.  

 

3.5 Källkritik 
Enligt Jacobsen (2002) är inga kvalitativa undersökningar bättre än de data som samlats in, 

därför är det viktigt att ifrågasätta uppgifternas giltighet samt om de valda källorna verkligen ger 

riktig information. En annan viktig aspekt är att fråga sig är om de data vi fått från våra 

respondenter är förstahandskällor, det vill säga om personen har varit i närheten av fenomenet 

eller det valda studieobjektet (Jacobsen, 2002). Forskare skall även kritiskt granska sin studie, 

vilket innebär att forskaren skall göra sin studie så objektiv som möjlig med så få egna 

bedömningar som går utan att påverkas av andras redan gjorda bedömningar (Ejvegård, 1996).  

Vid genomförandet av intervjuerna valde vi i första hand personer som använder benchmarking 

aktivt i sin verksamhet och i sin arbetsroll, för att säkerhetsställa att personen har varit i närheten 

av fenomenet och därmed även har grundläggande kunskap om ämnet. Vid val av litteraturkällor 

valde vi, att i så stor utsträckning som möjligt, använda källor som behandlar kommunal 

verksamhet, samt att även i första hand använda svenska källor, för att bättre kunna förhålla oss 

till vår studies frågeställning. För att ge referensramen en högre trovärdighet valde vi att samla in 

artiklar och litteratur spridda i tiden, detta för att litteraturen varierar mellan åren och nya tankar 

och idéer växer fram med tiden. Konsekvensen av detta blev att vi fick en väldigt bred och 

fragmenterad bild av fenomenet, men för att beskriva hur fenomenet förhåller sig i nuläget valde 

vi därför att i så stor utsträckning som möjligt använda källor som är skrivna efter år 2000. 

3.5.1 Reliabilitet och validitet 

Jacobsen (2011) skriver att reliabilitet beskriver tillförlitligheten i det material som används i 

studien och validiteten beskriver giltigheten i det som forskaren skrivit enligt Jacobsen (2002). 

Enligt Andersen (1994) är reliabilitet en förutsättning för att forskningsreultat skall kunna 

förklara faktiska förhållanden och att de fakta som observerats måste kunna återskapas. Ejvegård 

(1996) går djupare in på fenomenet där han beskriver att reliabilitet innebär att ett resultat måste 

bli samma varje gång som en undersökning genomförs, och ifall resultatet inte blir detsamma, är 

metoden inte tillförlitlig. För att öka studiens tillförlitlighet valde vi att i så stor utsträckning som 

möjligt försöka uppträda på samma sätt under intervjuerna, även om vi har använt olika 

följdfrågor till respondenterna. Genom att välja respondenter som använder benchmarking i sitt 

arbete och har vissa förkunskaper inom området, säkerställde vi att respondenterna kunnat förstå 

och resonera kring våra frågor. 
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För att öka studiens reliabilitet valde vi även att bifoga dokument (Bilaga 3 & 4) som visar att 

förvaltningarna genomför benchmarking samt hur det respondenterna beskriver, faktiskt ser ut. 

Vi krävde dock inte att respondenterna skulle kunna säkerställa sina svars riktighet med 

dokument eller siffror, då vi inte hade någon anledning att misstro våra respondenter. 

Vi valde även att under operationaliseringen sända transkriberingarna av intervjuerna till 

respondenterna för godkännande, för att på så sätt säkra att intervjun inte innehöll egna 

tolkningar. Informationen kring kommunpresentationerna i empiriavsnittet har vi hämtat från 

respektive kommuns hemsida. Vi har gjort valet att förlita oss på hemsidorna då kommunerna 

följer offentlighetsprincipen och att vi inte upplever någon anledning till att tro att informationen 

skulle vara felaktig.  

Enligt Andersen (1994) kan validitet delas upp i intern och extern form. Inom den interna 

validiteten måste den interna giltigheten beprövas genom att kontrollera undersökningen och 

slutsatserna. Extern giltighet går in mer på i vilken grad som undersökningen kan generaliseras 

(Jacobsen, 2002). Enligt Ejvegård (1996) avser validitet att en forskare mäter det som avses skall 

mätas och utför detta på ett tillförlitligt och korrekt sätt, d.v.s. att ett mått används på samma sätt 

överallt, annars är det svårt att ge en tillförlitlig slutsats. Enligt Jacobsen (2002) avser den 

kvalitativa metoden att gå in på djupet på ett fåtal enheter, detta gör att den kvalitativa studien 

inte kan användas i lika hög utsträckning för att generalisera fenomen och dra slutsatser kring hur 

något förhåller sig i en annan miljö. Då vår studie är kvalitativ och endast utgår ifrån två 

förvaltningar anser vi inte att den går att använda för att generalisera hur benchmarking används 

på andra förvaltningar än de vi studerat.  
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4. Empiri 
 

Kapitlet beskriver den insamlade data som vi fått genom att genomföra intervjuer på Hörbys 

socialförvaltning och Falkenbergs socialförvaltning. Inledningsvis presenteras en bakgrund av 

kommunerna och förvaltningarna, och sedan åtföljer intervjuresultaten. 

 

4.1 Hörby kommun 
Hörby kommun är 423 kvadratkilometer stor med cirka 15 000 invånare beläget i mitten av 

Skåne. Kommunen är en aktiv handelsort med ca 1000 små till medelstora företag och ett flertal 

butiker. Kommunen största inkomstkälla är kommunalskatten, vilket står för ca 60 % av den 

totala intäktskällan. Utöver inkomskatten får kommunen ca 20 % av sina intäkter i form av 

statsbidrag och resterande intäkter består av verksamhetsintäkter i form av avgifter för vatten och 

avlopp samt barnomsorg. De största kostnadsposterna för kommunen är skola och utbildning, 

följt av socialomsorg (Hörby kommun, 2013). 

4.1.1 Kommunens styrning 

Hörby kommun har en långsiktig vision som benämns ”Vision Hörby 2020”. Denna vision 

uppdateras varje år av kommunfullmäktige för att aktivt och långsiktigt kunna styra mot 

framtiden. Visionen innefattar att kommunen skall växa, vara ledande inom utbildning, service 

och företagsamhet samtidigt som det skall vara nära och bra att bo i kommunen. Målen för att 

uppnå visionen delas in i fyra målområden, vilka är medborgare, utveckling, medarbetare och 

ekonomi, som vardera innehåller egna delmål som de olika enheterna och förvaltningarna skall ha 

riktlinjer för sin förvaltning (Hörby kommun, 2012). 

4.1.2 Socialförvaltningen i Hörby 

Socialförvaltningen är den största förvaltningen i Hörby kommun. Socialförvaltningen har totalt 

450 anställda och är organiserad i tre enheter, vilka är Individ och familjeomsorg (IFO), Vård 

och omsorg samt en kostenhet som ansvarar för alla kök i kommunen. I ansvarsområdena finns 

bland annat äldreboende, hemtjänst och försörjningsstöd (Lilja, personlig kommunikation, 5 april 

2013). Prioriterade områden för socialförvaltningen i Hörby har varit att arbeta med boendefrågor, 

utbildning, medborgare service samt friska och nöjda medborgare (Hörby kommun, 2012). 

4.1.3 Socialchefen i Hörby 

Vår första intervju i Hörby kommun gjordes med socialchefen Peter Hansson som har det yttersta 

ansvaret på förvaltningen. Hansson har jobbat inom den kommunala verksamheten i cirka 25 år, 

men har de senaste sju månaderna arbetat under befattningen socialchef. Socialchefens 

arbetsuppgifter likställer Hansson med en VDs uppgifter där största delen av arbetet handlar om 

att "sänka kostnaderna och bibehålla kvalitén" (Hansson, personlig kommunikation, 5 april 

2013). 

4.1.3.1 Styrning i förvaltningen 

Hansson förklarar att målstyrning är den mest framstående typen av styrning som används i 

kommunen. Målen för förvaltningen sätts av politiker och går därefter ner till tjänstemännen i de 

olika förvaltningarna. Det vill säga det är upp till förvaltningsledningen att omsätta målen som 

politikerna ställer till praktiska handlingar: 
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”Må    f r 2014 u  år           pr  r   r     å         v p       r   v     är M  b r  r , 

Utveckling, Medarbetare och Ekonomi. Siffrorna i målen sätts genom prognoser för att få fram 

 å      ” (Hansson, personlig kommunikation, 5 april 2013). 

De icke-finansiella målen mäts genom exempelvis Nöjd Kund Index (NKI). NKI innebär att 

brukarna får svara på vad de tycker om tjänsterna genom enkäter som sedan sammanställs: 

“Må uppfy        h r              br   r        å       ä   r    b r  r  . M       

bristande ekonomi kan man dock inte anställa tillräckligt många inom till exempel 

ä  r     r     ch  å är      vår      uppfy     å   ” (Hansson, personlig kommunikation, 5 

april 2013). 

Hansson förklarar att förvaltningen har redovisat ett underskott på 20 miljoner det senaste året. 

Detta har lett till att kostnadsbesparingar har blivit ett viktigt övergripande mål för förvaltningen. 

År 2014 tillkommer även nya regler kring äldreboenden och demensboenden, vilket innebär att 

förvaltningen måste ha en högre personaltäthet än i dagsläget. Detta betyder att resurser måste tas 

från någon av socialförvaltningens verksamheter, dock anser Hansson att förvaltningen i 

dagsläget inte möjlighet att frigöra sådana resurser: 

”Pr b      är     å  är  r är  vår      v r   ä     å v       får  ä   upp  å   ,     r 

r          r  b r        r      f   r  v r  ch         ä  r      v               r  ” (Hansson, 

personlig kommunikation, 5 april 2013). 

4.1.3.2 Benchmarking 

Hansson tolkar Benchmarking som ”...     jä f r     rb     r    hur           u  r  rb   r 

          frå  r “ (Hansson, personlig kommunikation, 5 april 2013). 

Hansson berättar vidare att det i benchmarkingarbetet är viktigt att ta hänsyn till att alla 

kommuner har olika kulturer som är väldigt styrande. Dessa kulturer är ofta grundade av gamla 

politiska beslut som kan ligga kvar i verksamheten under en lång tid. Dessa gamla beslut och 

kulturer kan ha en tendens till att hindra arbetet i verksamheten och försvåra förändring. När 

förvaltningen stöter på sådana problem är det viktigt att ta reda på hur andra kommuner arbetar 

med att lösa problemen (Hansson, personlig kommunikation, 5 april 2013). 

På förvaltningen är samtliga chefer från Socialchefen och nedåt involverade i 

benchmarkingarbetet där siffror jämförs. Alla i förvaltningen arbetar kontinuerligt med att 

undersöka hur det går att få ut så mycket som möjligt av de resurser som förfogas över. Hansson 

förklarar även att arbetet med benchmarking " är som tydligast när man redovisar för nämnden " 

(Hansson, personlig kommunikation, 5 april 2013). 

Varje enhet redovisar varje månad för nämnden kring det ekonomiska läget och vilka 

"motåtgärder som har satts in ifall något skenar". På nämndmötena fokuseras det inte främst på 

politikernas mål, även om inte politikerna heller bara sitter stilla och tittar på. Främst är det 

ekonomiska mått som ligger i fokus, men även kvalitetsmått spelar en stor roll i rapporteringen 

till nämnden, exempelvis "hur ser det ut på vårdtagarsidan" (Hansson, personlig kommunikation, 

5 april 2013). 
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4.1.3.2.1 Vad jämförs? 

Socialcheferna i Skåne träffas regelbundet och jämför nyckeltal, arbetssätt och tittar på kostnader. 

Hansson förklarar att detta jämförelsearbete som sker i Skåne är ett strategiskt arbete där frågor 

diskuteras kring exempelvis" Hur ser det framtida vårdbehovet om exempelvis 10 år? Vilken är 

den politiska åsikten ut nu och i framtiden? Hur ser demografin ut i framtiden?". Här jämförs 

exempelvis de olika kommunernas förutsättningar och hur framtidens utmaningar ser ut mellan 

kommunerna. (Hansson, personlig kommunikation, 5 april 2013). 

Enligt Hansson är resultatbenchmarking enkel att arbeta med i förvaltningen då alla med 

budgetansvar kan gå in i ekonomisystemet och ta fram de siffror och rapporter som de behöver. 

Varje enhet är budgeterad och då tittar de varje månad på hur mycket som har förbrukats och 

även vad som hänt i ekonomin. Systemet som används heter Qlickview och i programmet går det 

att se budgetutfall, hur det ekonomiskt går för enheterna, samt andra ekonomiska siffror av 

betydelse, vilket alltid leder till frågan: “h r v r    h   r    å    h p     r h r v   r      v r?”. 

På förvaltningen jämförs sedan ekonomiska resultaten varje månad med andra verksamheter 

(Hansson, personlig kommunikation, 5 april 2013). 

I förvaltningen mäts dock inte bara finansiella nyckeltal, icke-finansiella nyckeltal spelar också 

roll. Exempel på mjukare värden som mäts förklarar Hansson är: 

Utvecklingsmått - I målen står det att samtliga medarbetare skall ha en kompetensutvecklingsplan, 

vilket gör att mätning kring uppfyllelsen sker. Hansson ställer sig frågan: ”O  f rv           år 

b c , h r v   å rå         p     u v c     ?” . I det fallet är det upp till politikerna att svara på 

vad som är viktigast. 

Försörjningsstöd – Det är av stor betydelse hur många som är beroende av försörjningsstöd och 

därför mäts det kontinuerligt (Hansson, personlig kommunikation, 5 april 2013). 

Kostnad per brukare - Vidare jämför även kommunen det största av alla tal vilket är 

socialstyrelsens mått: kostnad per brukare (Hansson, personlig kommunikation, 5 april 2013). 

När det gäller processbenchmarking förklarar Hansson att förvaltningen utbildar cheferna i 

Work Breakdown Structure (WBS). Detta genomförs då det är önskvärt att alla skall kunna göra 

en enkel process genomgång och titta på vad som sker ute i verksamheten. Dessa nedbrutna 

processer jämförs sedan för att identifiera brister samt ifall något annat kan göras (Hansson, 

personlig kommunikation, 5 april 2013). 

4.1.3.2.2 Var sker jämförelserna? 

Hansson förklarar att benchmarking sker Internt i förvaltningen i form av resultat- och 

processjämförelser där exempelvis alla äldreboenden jämförs internt med varandra (Se bilaga 3). 

Hörby kommun jämför sig externt med andra kommuner i samma storlek (omkring 15 000 

invånare) med exempelvis de jämförelser SKL tar fram för riket, men även med närliggande 

kommuner som exempelvis Höör och Eslöv med vilka förvaltningen ofta gör jämförelser kring 

frågor som exempelvis hur mycket försörjningsstödet kostar för de närliggande kommunerna. 

Hansson förklarar att den externa benchmarkingen sker i form av resultat- process- och 

strategisk benchmarking där förvaltningen exempelvis undersöker hur de har lyckats med något, 

hur de arbetar med den verksamheten, hur deras tal ligger deras till, hur deras ekonomi ser ut 

samt hur deras bemanning ser ut. (Hansson, personlig kommunikation, 5 april 2013). 
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Det sker även vissa jämförelser med liknande verksamhet som drivs i privat regi: ”F rv          

jämför sig mot Carema till det mål av vilka ekonomiska resultat de har, antal vårdtagare samt 

hur   r   NKI är”. (Hansson, personlig kommunikation, 5 april 2013). 

När det gäller funktionell benchmarkingen anser Hansson att det är svårt att jämföra mot andra 

branscher, eftersom det finns svårigheter i att plocka in processer och liknande till förvaltningen 

från exempelvis industrin. Detta då industrin har en helt annan kultur och det går inte att kopiera 

hela eller delar av dessa processer (Hansson, personlig kommunikation, 5 april 2013). 

4.1.3.2.3 Hur går jämförelserna till? 

Den vanligaste anledningen till att starta ett benchmarkingarbete är att någon kommer på "Kan vi 

       r   åhär    ä    ?”. Vi skall undvika att uppfinna hjulet flera gånger och det är bra att 

använda de digitala möjligheterna då andra kan ta del av vad förändringsarbetet ger och se hur 

någon har tänkt. Förvaltningen får i regel okej från politikerna på projekt de vill driva och sedan 

hittar de någon på tjänstemannasidan som vill arbeta med detta. Det beslutas även kring på vilket 

sätt projektet skall bedrivas. Resultat av jämförelsearbetet går slutligen upp till nämnden där 

förvaltningen påvisar vilka framgångar som finns och vad som kan göras bättre. (Hansson, 

personlig kommunikation, 5 april 2013). 

4.1.3.2.4 Upplevda effekter av benchmarking 

Hansson tycker att benchmarkingarbetet fungerar bra och anser att det är viktigt att se hur andra 

har gjort, vilket kan leda till bra lösningar på problem de stöter på. Det finns en strävan att jobba 

effektivare och förvaltningen vill hitta bra lösningar på problemen de ställs inför: 

”D   är v            ä    på                      h      é  u     å    f r       p              

lokala förhå       ” (Hansson, personlig kommunikation, 5 april 2013). 

4.1.4 Ekonomiansvarig Hörby kommun. 

Ekonomiansvarig på socialförvaltningen i Hörby kommun är Jeanette Lilja som har titeln 

controller, vilket medför ett övergripande ekonomiskt ansvar för förvaltningen. 

Arbetsuppgifterna består av att jobba med ekonomiskt arbete i form av budgetering, bokslut och 

prognoser men även vara ute i verksamhet och ser vad som händer med resurserna. (Lilja, 

personlig kommunikation, 5 april 2013). 

4.1.4.1 Styrning 

Förvaltningen och kommunen är målstyrd och förvaltningen rapporterar till socialnämnden en 

gång i månaden. Under dessa möten anser Lilja att det är viktigt att förtydliga arbetet med 

budgetdisciplin samt målstyrning och hon anser även att ansvariga tjänstemän bör vara på plats 

och stå till svars för sina resultat. (Lilja, personlig kommunikation, 5 april 2013). 

Enligt Lilja är resultatraden det viktigaste som fokuseras på i verksamheten och i kommunal 

verksamhet överlag. Det är inte positivt att gå med förlust i verksamheten men det är heller inte 

positivt att gå med vinst, då kommunen måste lämna ifrån sig pengarna vid årets slut. Lilja tycker 

att det hämmar att kommunen måste lämna ifrån sig överskotten då det är en bra 

effektivitetsindikator, detta då budgetstyrning är väldigt aktuellt i kommunens verksamhet. En 

följd av detta blir då att verksamheten inte vill vara bäst utan helst gärna tangera rikssnittet. Det 

finns exempel där målet är att hamna i mitten. Ligger verksamhetens resultat över snittet, är 

verksamheten för effektiv. Ligger den istället under, måste verksamheten sänka sina kostnader. 
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På detta sätt arbetar verksamheter inte i näringslivet. (Lilja, personlig kommunikation, 5 april 

2013). 

4.1.4.2 Benchmarking 

Lilja definierar benchmarking som ett sätt att jämföra sig med andra kommuner och företag. Det 

kan även innebära att jämföra sig inom förvaltningen eller mot andra aktörer: 

”D    å    f         v             ch  jä v r                   u    jä f r             r . D   

handlar mycket om hur man väljer     pr            rb   r      b  ch  r    .” (Lilja, 

personlig kommunikation, 5 april 2013). 

Det Lilja menar är att när jämförelser görs med andra som är presterar bättre inom vissa områden, 

är självkritiken och distansen viktig att ha för att inte hamna i en negativ spiral där det alltid 

upplevs att den egna förvaltningens resultat är dåliga. 

Lilja menar även att benchmarkingarbetet i förvaltningen är tydligt och genomsyrar 

verksamheten varje dag. Vidare menar hon att det är de ”      x  p    ” som de letar efter. 

Detta blir än mer tydligt då förvaltningen har ett större underskott och benchmarking anses vara 

en del av förändringsarbetet. Underskottet leder till att förvaltningen har ett stort fokus på 

kostnadsreducering. ”K       v r   å        r      u  r                  rb   r     r  

    b  ch  r    ?”  är arbetet med benchmarking gör att de måste ”Öpp           ch v     

vy r   f r            å        ” (Lilja, personlig kommunikation, 5 april 2013). 

Enligt Lilja hade inte användningen av benchmarking ägt rum i Hörby utan Lilja, Hansson och de 

övriga ekonomerna. Användning av benchmarking beror enligt Lilja på vilka personer det är som 

jobbar på förvaltningen och om de då väljer att sätta igång benchmarkingarbetet. 

4.1.4.2.1 Vad jämförs? 

Lilja förklarar att Strategisk benchmarking inte är något arbete som hon kan se förekommer i 

den kommunala verksamheten. Lilja förklarar även att det blir mycket tydligare med strategiska 

jämförelser i den privata sektorn: 

"... där [Privata sektorn] har man olika strategier där man lägger upp hur andra bolag har gjort. 

Jag tror det har att göra med att man har, enligt lag, vissa förpliktelser som kommun, som man 

skall uppfylla" (Lilja, personlig kommunikation, 5 april 2013). 

När det gäller Resultatbenchmarking förklarar Lilja att jämförelser av resultat och prestationer 

det område där fokusen ligger och är vanligt förekommande på förvaltningen. Några exempel på 

de mått som kan användas i jämförelserna är Antal placeringar, Antal producerade timmar i 

hemtjänsten, Antal avslagsbeslut för ekonomiskt bistånd, Antal hushåll med ekonomiskt bistånd i 

förhållande med föregående år och Avgiftsdebitering (Lilja, personlig kommunikation, 5 april 

2013). 

Processbenchmarking sker även det på förvaltningen i form av jämförelser av arbetsprocesser. 

Detta har blivit viktigare när kommunen påverkas av Lagen om valfrihet (LOV), vilket gör att 

förvaltningen måste undersöka hur de väljer arbeta i processerna. Då LOV är väldigt aktuellt har 

de i Hörby kommun valt att jämföra sina beslut och avvägningar med andra kommuner. Exempel 

på frågor som har ställts är ”Hur man har lagt upp beslutsgången, Hur man har lagt upp 
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avgränsningar för beslut, Hur man lägger upp debit r      f r      ch  å v   r ” (Lilja, 

personlig kommunikation, 5 april 2013). 

4.1.4.2.2 Var sker jämförelserna? 

När det gäller intern benchmarking sker det en hel del jämförelser inom socialförvaltningen, 

där förvaltningen exempelvis jämför mellan olika boenden och olika hemtjänst grupper (Se 

bilaga 3) (Lilja, personlig kommunikation, 5 april 2013). 

Extern benchmarking - Benchmarkingarbetet på förvaltningen sker främst mellan kommuner 

och inte så mycket mellan förvaltningarna och detta på grund av att verksamheterna är för olika 

och det är lättare att skapa en förståelse för utfallen om jämförelserna sker mellan likartade 

verksamheter. Jämförelserna sker inom alla områden där förvaltningen verkar och på grund av att 

de har ett antal verksamheter som är utlagda på entreprenad så jämför de sig ibland med andra 

privata boenden och liknande verksamhet som sin egen (Lilja, personlig kommunikation, 5 april 

2013). 

Ett annat tillfälle som benchmarking mot privat verksamhet är när kommunen blir utmanad av ett 

bolag kring sin förvaltnings verksamhet. När detta händer lägger utmanarna fram vad deras 

verksamhet hade kostat och kommunen får göra det samma, sedan jämförs vilka som kan bedriva 

verksamheten med lägst kostnader och samtidigt upprätthålla kvalitetskraven (Lilja, personlig 

kommunikation, 5 april 2013). 

När det gäller Funktionell benchmarking är det inget som förekommer mellan de olika 

förvaltningarna i Hörby kommun eller mot privat verksamhet: 

”Det viktigaste när man jämför är att det ungefär är samma verksamhe     ru   b     ” (Lilja, 

personlig kommunikation, 5 april 2013). 

4.1.4.2.3 Hur går jämförelserna till? 

Benchmarkingarbetet på Hörby kommuns socialförvaltning består enligt Lilja främst av att 

använda beslutsstödsystemet Qlickview. Förvaltningen använder även det rikstäckande 

jämförelsesystemet Kolada för att komma åt data och skapa räkenskapssammandrag där Hörby 

jämförs mot andra kommuner. Benchmarkingarbete har enligt införts successivt sedan hon 

började på förvaltningen: 

”I     v r      b  ch  r     rb     på     r         ch  u är        ”. Enligt Lilja ”       

verksamhet som lever i världen inte bara kolla på sin egen verksamhet, utan måste sträcka sig ut 

 ch    hur    r  j bb r “ (Lilja, personlig kommunikation, 5 april 2013).  

Vidare anser Lilja inte att förvaltningen arbetar med benchmarking som projekt, utan att det är en 

del av det dagliga arbetet. Hon anser inte heller att de jobbar på så sätt att en person kommer med 

en idé om t.ex. kostnadsbesparingar och att det sedan läggs upp en plan för hur idén kan 

genomföras. ”D   f     h                    f r    ” (Lilja, personlig kommunikation, 5 april 

2013). 

Det viktigaste med benchmarkingarbetet är att de som bedriver sin egen budget måste förstå hur 

viktigt det är med jämförelser. ”U       ä          de som driver verksamheten och få dem att se 

v     r    v     jä f r             r ” (Lilja, personlig kommunikation, 5 april 2013).  
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4.1.4.2.4 Upplevda effekter av benchmarking 

Lilja upplever att benchmarkingarbete är personberoende och upplever även att det är ekonomen 

eller controllern som brukar genomföra arbetet, vilket sätter sin prägel genom att de då oftast 

väljer att analysera redovisning och siffror. Lärdom måste tas av andras misstag samt att se vilka 

vinster som finns med införandet av benchmarking. Benchmarkingprocessen är även nödvändig 

vid genomförandet av ett projekt som exempelvis en upphandling innebär (Lilja, personlig 

kommunikation, 5 april 2013). 

4.2 Falkenbergs kommun 
Kommunen i Falkenberg är beläget mitt i Hallands län och är med sina 41 000 invånare den i 

ytan största kommunen i Halland. Kommunen har en traditionell kommunorganisation som 

består utav fem förvaltningar, vilka är Barn- och utbildning-, Kommunstyrelse-, Kultur och 

Fritid-, Miljö och Hälsoskydd- samt Socialförvaltningen (Falkenbergs kommun, 2013a). 

4.2.1 Kommunens styrning 

Falkenbergs kommun jobbar sedan 2007 mot en långsiktig vision. Denna vision strävar efter att 

Falkenberg " växer för en hållbar framtid". Kommunen skall vara hållbar både ur ett ekologisk-, 

ekonomiskt och socialt perspektiv, och skall växa genom dess befolkning, verksamheter och 

kunskaper (Falkenbergs kommun, 2012). För att kunna nå denna vision fastställde 

kommunfullmäktige totalt 17 övergripande mål inom fem målområden, "Medborgare, 

Verksamhet, Ekonomi, Medarbetare och Hållbarhet och Tillväxt". Utifrån dessa övergripande 

målområden skall sedan varje nämnd enskilt formulera egna mål samt utveckla metoder för att 

följa hur väl dessa mål uppfylls. Underordnad både kommunfullmäktiges och nämndernas mål 

skall sedan förvaltningarna och dess verksamheter formulera egna, mer detaljerade mål för 

respektive verksamhet, där de ekonomiska målen är prioriterade. 

4.2.2 Socialförvaltningen i Falkenbergs kommun 

Socialförvaltningen är en av Falkenberg kommuns största verksamheter med 1400 anställda och 

jobbar med frågor kring tre huvudområden, Äldreomsorg, Omsorg för funktionsnedsatta personer 

och Individ- och familjeomsorg. Förvaltningen är till största delen styrd av stadgade lagar som 

Socialtjänstlagen (SFS 2001:453), Lag om stöd och service till funktionshindrade (LSS) och 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) (Falkenbergs kommun, 2013b). 

Socialförvaltningen är organiserad med en Förvaltningschef, fem verksamheter (inom Stöd och 

Hälsa, Hemtjänst, Individ- och familjeomsorg, Biståndsenhet och externa utförare), samt en stab 

med en planerings- och Administrativ avdelning och en Controller som är funktionsansvarig för 

ekonomin (Falkenbergs kommun, 2013c). 

4.2.3Socialchefen i Falkenbergs kommun 

Den första vi intervjuade i Falkenberg var Malin Krantz som har jobbat i Falkenbergs kommun 

sedan 2009 men har sedan första augusti 2011 suttit som socialchef på förvaltningen. Krantz 

beskriver att sin befattning som socialchef innefattar två olika roller, där den ena handlar om att 

tolka och förstå vad politikerna vill uppnå för att sedan kunna sprida ut detta vidare i 

organisationen, och den andra är rollen med yttersta ansvaret som arbetsgivare. Hon förklarar 

även att rollen som chef inom den offentliga sektorn inte skiljer sig avsevärt från den privata, 

förutom att politiken är en framträdande aktör. 



            30 

4.2.3.1 Styrning i förvaltningen 

Krantz förklarar att socialförvaltningens verksamheter är målstyrda. Det är utifrån 

kommunstyrelsen målsättningar som förvaltningen sedan sätter upp arbete för att uppnå målen. 

Socialnämnden antar även vissa specifika mål utifrån de övergripande målen. Dessa specifika 

mål bryts i sin tur ner till verksamhetsspecifika mål för att sedan spridas ner till medarbetarnivån. 

“Så är               f   . D        år              v r    h   p       ch f       v  ä     ” 

(Krantz, personlig kommunikation, 12 april 2013). 

Även följs arbetet mot dessa mål upp genom ett antal aktiviteter. De har även ett antal 

målindikatorer som de använder sig av och som visar ifall aktiviteterna ger det utfall som 

socialförvaltningen förväntar sig: 

”Ibland kan det [Målindikatorer] vara lite teoretisk, för att det är konstruerade mål. Och frågan 

är ifall det är de bärande målen egentligen. Men tanken är i alla fall att aktiviteterna skall visa 

    v   år   rä   r       ” (Krantz, personlig kommunikation, 12 april 2013). 

Då förvaltningen är politiskt styrd uppkommer även avstämningar och rapportering till 

politikerna. Det politiska arbetet består av ett arbetsutskott och en nämnd. Till politikerna sker 

det en rapportering varannan vecka. Oftast går förvaltningen till politikerna i alla ärenden där de 

vill att politikerna skall fatta beslut som de på förvaltningen själva inte får fatta. Det krävs en hel 

del arbete att förbereda allt inför politikerna och en del av arbetet innefattar även kontakterna 

med de fackliga organisationerna (Krantz, personlig kommunikation, 12 april 2013). 

4.2.3.2 Benchmarking 

Krantz förklarar att ” benchmarking är ett sätt att lära sig av andra. Mötas och se hur andra gör, 

f r     på  å  ä   få    'b    pr c  c ' på         hå   r på    ” (Krantz, personlig 

kommunikation, 12 april 2013). 

När det gäller jämförelsearbetet kopplat till verksamhetsstyrningen finns i socialförvaltningen de 

formella bitarna där de har en hel del statistikinlämning till räkenskapssammandrag, Sveriges 

Kommun och Landsting (SKL) samt socialstyrelsen. Sedan är Falkenbergs kommun, som många 

andra kommuner, även delaktiga i jämförelsearbetet av kostnad per brukare. Men 

jämförelsearbetet grundar sig inte enbart på statistiska siffror: 

”V  h r  c  å                ,   u   b      ch           är v  v    v    hur    r  h r gjort. 

F          å r     vä  r  å     v     pp r h     på          jä v ?”(Krantz, personlig 

kommunikation, 12 april 2013). 

Krantz förklarar att jämförelsearbeten är något som socialförvaltningen har gjort i alla tider, men 

är något som har intensifierats på senare år. Krantz förklarar att detta kan vara ett resultat av att 

jämförelsearbetet har blivit allt mer avgörande för det statsbidrag som Falkenbergs kommun 

erhåller. Inom kommuner finns en allmän uppfattning att statistiken inte alltid stämmer och att 

kommuner måste jobba på att göra denna statistik mer relevant: 

” …  å  u h r v  få   b rj   ä              på     v    vå, p r    u   r  vå  å          år     

dubbelkolla. Detta är då en del av det som är med i kostnadsutjämningarna när det gäller bland 

      LSS” (Krantz, personlig kommunikation, 12 april 2013). 
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En mer detaljerad inlämning av statistiken ökar även en rättvis fördelning av statsbidraget mellan 

kommunerna: 

”S    b  r     är b   r   på       x  p       u h r  å    bru  r      h r  ruppb    d så är 

det en del i statsbidraget. Det sker en utjämning då det är så kostnadskrävande. Då finns det 

v         u  r          r r      ä   ’    här är ju     ruppb     ’,  å     v    h       bä  r  

     på         f                  h          ” (Krantz, personlig kommunikation, 12 april 2013). 

4.2.3.2.1 Vad jämförs? 

För Krantz innebär strategisk benchmarking arbetet kring att göra vägval i en specifik fråga, 

samt att klura ut hur förvaltningen skall gå vidare. Som exempelvis ansvarar Krantz, när det 

gäller äldreboendeutredning, för att lägga fram en långsiktig plan till år 2025: 

”Då      r j   på  vr        u  r, hur  å     är       b     p     r    h r      r  

kommuner, vad har man för tanke bakom detta och hur kommer det sig att man gör på detta 

viset? Hur       v    r    vår     u    f rhå                 ” (Krantz, personlig kommunikation, 

12 april 2013). 

Krantz förklarar även att socialförvaltningen, i det strategiska arbetet, jämför sig med andra 

kommuner i syfte för att få reda på ifall deras framtida planer är realistiska, ifall det är gångbart 

eller om de avviker allt för mycket från andra kommuner: 

”M         vä          r         jä f r     p     ch     å              är h    u    ch 

cyklar. Att det ändå finns en rimlighet i det man föreslår. Detta kan påverka mycket och det kan 

  r            r v   r          r  är         u  r r vä v    ” (Krantz, personlig 

kommunikation, 12 april 2013). 

När det gäller Resultat benchmarking menar Krantz att socialförvaltningen använder både 

finansiella- och icke-finansiella mått. När det gäller mått av finansiell karaktär är jämförelser av 

kostnadsmått det som är mest centralt i förvaltningen. Varför just dessa mått är så viktiga menar 

Krantz har med exempelvis deras handikappomsorg att göra, som har varit väldigt dyr, vilket då 

gör det viktigt att hålla koll på kostnaderna genom jämförelser med andra. Sedan förklarar Krantz 

att kvalitetnyckeltal är exempel på icke-finansiella mått som är väldigt viktiga på 

socialförvaltningen: 

"Då vi har väldigt mycket alternativ regi, blir kundens upplevelse väldigt relevant. Alltså vad 

upplever kunderna att vi levererar i kvalité för den pengen som vi lägger in? Så vi är väldigt 

   r    r     v  v        yc        c  å“ (Krantz, personlig kommunikation, 12 april 2013). 

Vidare förklarar Krantz att förvaltningen måste ta hänsyn till både finansiella- och icke-

finansiella mått, då dessa hänger ihop: 

“D   f     ju     här  y            å   pr     r  å   v    é,  ch     h    pr     r h    v    é,  ch 

det menar jag på bara är trams" (Krantz, personlig kommunikation, 12 april 2013). 

Processbenchmarking förkommer även i Falkenbergs kommun. Ett aktuellt exempel där 

jämförelser av arbetsprocesser görs, är frågor kring mat distributionen i kommunen: 
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"I vår kommun har vi varm mat varje dag, och vi har 58 slingor varje dag som vi kör för att 

leverera 130 000 portioner om året. Då kan man tänka att detta kräver en hel del resurser. Hur 

skall man göra på ett annat sätt i den här processen för att ändå få ut mat till våra brukare men 

ändå göra det på ett mer kostnadseffektivt sätt "(Krantz, personlig kommunikation, 12 april 

2013). 

Krantz berättar vidare att Falkenbergs kommun nyligen varit på studiebesök i Uddevalla 

kommun för att få reda på hur de sköter mat distributionen till brukarna. Jämförelsearbetet kring 

denna arbetsprocess visade att Uddevalla kommun istället valde att leverera kyld mat som 

producerats kommunalt, vilket gör att de endast behöver transportera maten två dagar i veckan. 

Detta har lett till att Krantz lagt ett nytt förslag till deras budgetberedning över att mer likna den 

distribution som finns i Uddevalla: 

“M          r      ju    j   r    år         r  u  på     här v         v    r u . K r v  u  på     

sådant vis som Uddevalla gör kan vi spara fyra miljoner på det " (Krantz, personlig 

kommunikation, 12 april 2013). 

4.2.3.2.2 Var sker jämförelserna 

Krantz berättar att jämförelsearbeten sker internt på förvaltningen, mycket på grund av att 

socialförvaltningens verksamchefer är väldigt nyfikna över hur deras verksamheter ligger till 

jämfört med varandra, då det finns en naturlig vilja att "gärna vara bäst, för det vill vi ju alla" 

(Krantz, personlig kommunikation, 12 april 2013). 

Den interna jämförelsen grundar sig främst på framställd statistik och sker mer eller mindre på 

alla tre jämförelsetyperna, Strategisk- Resultat- och Process benchmarking: 

"Man tittar ju mycket på de kvalitativa nyckeltalen till exempelvis inom äldreomsorgen. Då tittar 

de på det inom verksamhetschef nivå. Men de långsiktiga, 15-års perspektiv tittar ju jag mer på. 

Och det är sedan de [Verksamhetscheferna]som verkställer det som strategierna kommer fram 

till " (Krantz, personlig kommunikation, 12 april 2013). 

När det gäller extern benchmarking gör Falkenbergs kommun jämförelser med sina 

konkurrenter. För Krantz, som har det yttersta ansvaret på förvaltningen, handlar det mycket om 

att sitta med frågor kring kvalité och kostnader, där hon strävar efter att ha så mycket kvalité som 

möjligt för den lägsta kostnaden: 

“Och  å h r        här         jä f r    r   att titta på. Är det någon skillnad nu efter allt 

jag gjort i år? Kan kostnaderna ha sjunkit? Sedan tittar jag ju på också på kvalitén i utfall och 

det verksamheterna har gjort. Är vi duktiga där eller blir vi sämre om priset sjunker nu när jag 

strävar efter kostnadseffektivitet?" (Krantz, personlig kommunikation, 12 april 2013). 

Att jämföra sig med andra kommuner anser Krantz är ganska naturligt och hänger ihop med det 

kommunala arbetet, då dessa jämförelser ger en uppfattning över hur andra kommuner har det 

(Krantz, personlig kommunikation, 12 april 2013). Konkret kan det användas vid exempelvis 

jämförelser av kostnader (Se bilaga 4). 

När det gäller konkurrenter inom den privata sektorn anser Krantz att det inte direkt sker några 

jämförelser. Då kommunen har upphandlat i princip hela Falkenberg kommuns 

handikappomsorgs och halva äldreomsorgen har de inte heller något emot privata aktörer: 
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"Vi ser de [Privata utövare] som en del av oss, som våra underleverantörer. [...] Indirekt blir det 

kanske en jämförelse eftersom vi ser vad de kan leverera till vilken prislapp, jämfört med oss 

 jä v . D       r v  ju  är v  upph     r,  ch  å   r v           h    r         urr r         ” 

(Krantz, personlig kommunikation, 12 april 2013). 

När det gäller funktionell benchmarking anser inte Krantz att de jämför sig med andra 

branscher, utan det är väldigt branschspecifikt (Krantz, personlig kommunikation, 18 april 2013). 

4.2.3.2.3 Hur sker jämförelserna 

När ett benchmarking arbete skall göras berättar Krantz att socialförvaltningen först tittar på de 

kommuner som ligger i den geografiska närheten. Men detta kan ge felvisande bild då "Man kan 

ha en hel del olika förutsättningar" "(Krantz, personlig kommunikation, 12 april 2013). Sedan 

finns det även vissa kommungrupper som SKL sammansätter. Kommungrupperna är fastställda i 

en struktur som fördelar demografi och andra förutsättningar på ett bättre sätt: 

”V  b   ä   r       x    v             jä f r  ,     v  b   ä   r v       är v           r  på 

när vi ser jämförelserna. När jämförelserna skall genomföras är det upp till förvaltningen vad de 

vill driva på, och då riktar man sin energi mot de ställen man är svag på" (Krantz, personlig 

kommunikation, 12 april 2013). 

4.2.3.2.4 Upplevda effekter av benchmarking. 

Användningen av benchmarking tycker Krantz fungerar hyfsat bra i kommunen, då det gör att 

verksamheten kan minimera sina egna insatser. Dock betonar Krantz att verksamheterna måste 

vara tydliga i arbetet, ha en relation till sina benchmarkingobjekt samt en tydlig struktur kring 

varför ett benchmarkingarbete skall genomföras, "annars blir det bara en massa snack och det 

f                      ” (Krantz, personlig kommunikation, 12 april 2013). 

En vanlig anledning till att genomföra dessa jämförelsearbeten är att förvaltningen måste se sig 

runt om för att kunna förstå hur de ligger till i förhållande till omvärlden. Förvaltningen är med 

på möten en gång i månaden då de går igenom hur förvaltningen ser på sak, Krantz beskriver 

dessa möten som form av ”h          ” (Krantz, personlig kommunikation, 12 april 2013). 

4.2.4 Ekonomiansvarig Falkenbergs kommun 

Den andra respondenten vi intervjuade på socialförvaltningen i Falkenbergs kommun heter 

Fredrik Andersson som arbetar under titeln Controller och ingår i socialförvaltningens stab som 

funktionsansvarig för ekonomin. Andersson har erfarenheter med jobb inom olika kommuner, 

men har på socialförvaltningen i Falkenbergs kommun jobbat snart i fyra år som 

ekonomiansvarig, och har det övergripande strategiska ansvaret för ekonomifrågor på 

förvaltningen: 

“E     r      v       rb    h     r         ä    upp bu    ,      på      j  vå,     fr  f r     

på strategisk nivå. Där (Strategisk nivå) handlar det om att se behov över exempelvis vilka som 

behöver och har rätt till en plats på ett boende samt hur många platser vi behöver " (Andersson, 

personlig kommunikation, 12 april 2013). 

Därefter handlar Anderssons arbete om att följa upp verksamheten. Detta görs varje månad med 

ett månadsbokslut, där de tittar på vad förvaltningen har fått för resultat. I månadsbokslutet följs 
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och presenteras vissa nyckeltal för förvaltningen. Efter april- och augusti månad har kommunen 

även tertial- och delårsbokslut, där en större uppföljning av resultatet görs. 

4.2.4.1 Styrning i förvaltningen 

Falkenbergs kommun har vissa mål som de skall följa i budget dokumentet. Men Andersson 

anser inte att dessa mål riktigt är av ekonomisk karaktär, utan är mer av verksamhetsmässig 

karaktär: 

“S    x  p  v   'Formerna för medborgarkontakter, information och dialog skall ständigt 

v   r u v c        yf         är                   r     ‘, är      v r r p      å  frå  

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Socialnämnden har utifrån detta övergripande mål 

format sina egna mål, exempelvis 'utveckla brukardialog inom brukarråd' (Andersson, personlig 

kommunikation, 12 april 2013). 

För att kunna följa upp och mäta graden av måluppfyllelse använder socialförvaltningen sig av 

olika metoder, beroende på vad det är som skall mätas: 

“F r v      å  h     r             ä   bru  r  ,  ch  å   vänder vi enkäter som går ut till 

brukarna. Andra exempel kan vara att vi kollar på trygghet i kommunen, där vi kollar på 

exempelvis att fallskadorna skall minska. Så vi använder oss både av enkäter, men även 

mängdstatistik som vi lägger in i vårt verksamhetssystem" (Andersson, personlig kommunikation, 

12 april 2013). 

4.2.4.2 Benchmarking 

För Andersson handlar Benchmarking, när det gäller den ekonomiska delen av verksamheten, om 

att kunna jämföra sig med andra kommuner. Inom socialförvaltningen är det framförallt 

förvaltningsledningen som är involverade i benchmarkingsarbetet, det vill säga 

förvaltningschefen, de olika verksamhetscheferna och Andersson själv. Benchmarking är väldigt 

framträdande i deras arbete på kommunen och används ofta när de vill titta på saker inom olika 

verksamheter: 

“Man jobbar mot Benchmarkingen. Ifall vi exempelvis har en högre kostnad inom individ- och 

familjeomsorgen jämfört mot vad vi skall ha egentligen. Då, enligt vår struktur här i Falkenberg, 

får man titta på varför det ser ut som det gör och på så sätt försöka jobba mot det. Vi kan se från 

föregående år att vi har fått ner kostnaden på vissa verksamheter" (Andersson, personlig 

kommunikation, 12 april 2013). 

Andersson förklarar att det finns två vanligt förekommande sätt som kommunen gör 

jämförelsearbeten på. De största jämförelser som sker på kommunen görs på en övergripande 

nivå, där Falkenberg använder något som heter "Nationella jämförelser". En jämförelsesedel 

skickas i augusti månad varje år, där kommunen kollar på saker som exempelvis vilken nivå de 

ligger på gällande kundnöjdhet för olika verksamheterna. För att mäta tillfredställelsen hos 

brukarna används verksamhetsmått, som exempelvis kundnöjdhet, arbetet kring dessa är inget 

som just Andersson är speciellt insatt i: 

"Alla mått är nyckeltal och dessa är uppdelade i ekonomiska- och verksamhetsmässiga mått. Och 

just för min del är de ekonomiska nyckeltalen viktigast" (Andersson, personlig kommunikation, 

12 april 2013). 
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Exempel på detta är att kommunen även använder sig av Sveriges Kommun och Landstings 

(SKL) arbete kallat "Kommuner i Korthet" för att jämföra sig med andra kommuner. I kommuner 

i korthet presenteras i mars månad varje år ett räkenskapssammandrag som Andersson anser är 

det viktigaste för honom som ekonomiskt ansvarig att kolla på. I detta sammandrag kan 

Andersson få en kostnadsbild för de olika jämförelsekommunerna, vilket sedan kan jämföras 

med Falkenbergs kostnadsnivå (Andersson, personlig kommunikation, 12 april 2013). 

Förutom användandet av nationella jämförelsearbeten, kan Falkenbergs kommun i vissa fall 

anlita konsulter som tar hand om olika kommuners jämförelser. Ifall det finns något specifikt 

som Falkenberg vill jämföra sig med kan även Falkenbergs kommun ringa runt till andra 

kommuner för att diskutera frågan med dem (Andersson, personlig kommunikation, 12 april 

2013). 

Hur ett jämförelsearbete kan komma tillskott i kommunen kan enligt Andersson variera. När 

kommunen exempelvis får in en studie som visar på bra eller dåligt resultat kring vissa frågor, 

handlar mycket av arbetet om att ta fram åtgärder över vad kommunen kan göra åt det. Sedan 

förklarar Andersson att kommunen är en politiskt styrd organisation och då skall de identifiera 

problemen även tas upp i nämnden så de vet hur förvaltningen ligger till samt ge dem en chans 

att vara med och tycka till över hur de skall arbeta med det. Men det yttersta ansvaret ligger i den 

egna förvaltningen att handskas med problemen: 

“D   å       ä      u     r        är på     v r r p       vå     b   r v r v   v   kall bli 

bättre på, men sedan är det förvaltningsledningen eller förvaltningschefens ansvar att införa 

åtgärder så att vi når de satta målen " (Andersson, personlig kommunikation, 12 april 2013). 

4.2.4.2.1 Vad jämförs? 

Trots att Andersson har den övergripande strategiska ansvaret för ekonomin, är strategisk 

benchmarking inget han sysslar med, utan något han överlåter till socialförvaltningschefen. Det 

Andersson fokuserar på är jämförelser kring resultatet och inom kommunen finns det en mängd 

olika nyckeltal de följer upp: 

“V  h r vår        yc           v  f  j r upp     p       r   v rj   å     ch     v   ä   r    

till dem. Och här handlar nyckeltalen mer om hur många brukare vi har placerade på vissa 

ställen, hur många ärenden vi har med personlig assistans, och där man följer utvecklingen." 

(Andersson, personlig kommunikation, 12 april 2013). 

Med resultat benchmarking, när det gäller finansiella- och icke-finansiella mått, följer 

Andersson upp det totala resultatet för hela socialförvaltningen, men även kostnaderna för varje 

enskild verksamhet, vilket gör att de har väldigt god kolla på förvaltningen över hur mycket varje 

verksamhet kostar. 

När det handlar om process benchmarking är det inget Andersson anser att han gör ur ett rent 

ekonomiskt perspektiv: 

"... det handlar snarare om att ifall man stöter på ett problem, att man kanske ringer till 

grannkommunerna eller någon jämförelsekommun och hör lite om hur de hanterar dessa 

problem. Så det är ingen jämförelse som sker kontinuerligt där man kollar ' vi gör så, ni gör så'. 

" (Andersson, personlig kommunikation, 12 april 2013). 
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4.2.4.2.2 Var sker jämförelserna? 

Internt i socialförvaltningen finns det ett antal enheter som utför samma verksamhet, exempelvis 

personlig assistans. Dessa enheter kan då jämföra sig internt mot varandra över saker som varför 

det ena ärendet utförs på ett sätt medan ett annat ärende utförs på ett annat sätt. Andersson menar 

dock att det kanske inte är så ovanligt att ärenden utförs på olika sätt eftersom dessa ärenden ser 

olika ut i grunden. "Men det är iallafall där vi börjar jämföra för att få reda på varför det ser ut 

på ett sätt på en enhet, men inte likadant på ett annat ställe" (Andersson, personlig 

kommunikation, 12 april 2013). 

Jämförelser sker även utåtriktat. Externt tittar Falkenberg på genom de öppna jämförelserna som 

finns, där sammanställningar av resultat för samtliga kommuner presenteras. Även har 

Falkenberg vissa specifika jämförelsekommuner som de jobbar mot. Vid intervjutillfället vet 

Andersson inte vilka dessa är men tillägger att de specifika kommunerna liknar Falkenbergs i 

strukturen: 

"... det vill säga, kommunerna har samma invånarantal, samma struktur på samhället, de väger 

samma massa, alltså hänsynstagandet, exempelvis om vi ligger nära en storstad blir vi kanske 

mer attraktiva för boende " (Andersson, personlig kommunikation, 12 april 2013). 

I viss mån anser Andersson även att jämförelsearbeten kan göras mot exempelvis privata aktörer. 

Kommunen har infört kundval på vissa tjänster, som ett resultat kring Lagen om Valfrihet (LOV) 

som de till viss till har i Falkenberg inom hemtjänsten. Kundvalet innebär att externa aktörer får 

en viss ersättning och då skall Falkenbergs kommun klara sig på samma ersättning så att det 

uppstår en konkurrensneutralitet: 

"Så på så sätt jämför vi oss med externa aktörer i den mening att ifall de klarar sig på den 

pengen, ersättningen som de får, skall vi också klara oss på det." (Andersson, personlig 

kommunikation, 12 april 2013). 

Vidare förklarar Andersson att kommunen inte ser externa aktörer som sina konkurrenter, utan att 

det handlar mer om att socialnämnden vill att brukarna skall ha möjligheten att kunna välja 

mellan fler utförare: 

"Ifall brukarna skulle välja en privat aktör, som exempelvis Carema, är det helt okej, då 

brukarna skall välja det de själva tycker är bra. Så vi ser inte privata aktörer som en konkurrent 

på det sättet, utan det handlar om att ge den bästa möjliga vården till brukaren." (Andersson, 

personlig kommunikation, 12 april 2013). 

Funktionell benchmarking är inget som Andersson anser sig förekomma på förvaltningen 

(Andersson, personlig kommunikation, 12 april 2013) 

4.2.4.2.3 Hur sker jämförelserna? 

Andersson är lite osäker kring hur processen går till, men att det i stora drag först tas upp i 

förvaltningsledningen och att cheferna sedan sprider detta ut i organisationen så att alla ser hur 

resultatet ser ut. Framförallt anser Andersson att benchmarkingarbetet grundar sig på de öppna 

jämförelser som SKL genomför årligen, och att det är i deras rapporter de kan avläsa hur de står 

jämfört med andra kommuner. Men arbetet kring ett benchmarking projekt varierar i längd och 

storlek beroende på vad det gäller: 
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"Ligger vi bra inom ett visst område, är det inte lika intressant att jämföra, som det är ifall vi 

ligger dåligt i ett annat där man kanske startar ett projekt för detta." (Andersson, personlig 

kommunikation, 12 april 2013). 

4.2.4.2.4 Upplevda resultat av benchmarking 

Andersson anser inte, så länge Falkenberg jämför sig med "rätt" kommuner där det finns samma 

förutsättningar, att det finns större negativa aspekter när det gäller benchmarkingarbetet, att det i 

det hela fungerar väldigt bra på Falkenbergs Kommun, och att Falkenberg snarare borde ha 

ytterligare jämförelser att ta ställning till. Men detta anser Andersson är svårt då en förutsättning 

för att jämförelser skall kunna ske är att det som jämförs måste göras på samma sätt. "Och det är 

nog en av de stora svårigheterna när man tittar just på ekonomin. Redovisar samtliga kommuner 

sina kostnader på samma sätt?" (Andersson, personlig kommunikation, 12 april 2013). 

Även kan Andersson uppleva det jobbigt när en annan jämförelsekommun ligger väldigt bra till 

på ett område och Falkenbergs kommun anser att de också borde vara på den nivån: 

"Men det kan finnas orsaker till att det skiljer sig inom vissa områden av naturliga skäl. Om man 

exempelvis tar Trollhättan kring SAAB-konkursen där många blev arbetslösa. Och detta 

påverkar ju kommunen" (Andersson, personlig kommunikation, 12 april 2013). 

Resultatet av ett benchmarkingarbete menar Andersson främst syns vid nämndsammanträden, då 

det är politikerna som ger uppdrag som förvaltningen skall svara på. Men inom 

socialförvaltningen menar Andersson att resultatet används för att kolla på främst interna 

aspekter, och ibland även externa: 

"Rent ekonomiskt kan man säga att vi internt tittar på hur olika enheter ser ut, ifall en enhet är 

bättre, vad är det den enheten gör som är bättre? Externt kan vi mot andra kommuner titta på 

saker som att ' om den här verksamheten kostar mer än en annan verksamhet, vad gör de för att 

få   r         r  ?' “ (Andersson, personlig kommunikation, 12 april 2013). 

Dock anser Andersson inte att det externa perspektivet är något han tittar så mycket på, men att 

de måste lägga upp strategier för att komma ner i kostnader ifall de tycker att de borde ligga på 

en lägre nivå. 

Sammanfattningsvis vill Andersson tillägga: 

" ... Kommunen i Falkenberg utför faktiskt en hel del jämförelsearbete både på ekonomisk nivå 

och verksamhetsmässigt. Och det pågår hela tiden, både i större och mindre skala, och både 

internt och externt. Det kan vara svårt att sätta finger på hur många olika processer det finns, 

och det jag uttalar mig om är de rent ekonomiska. Där har vi nyckeltal som vi följer upp, som vi 

jämför oss internt, men även så kommer rapporter någon gång per år som vi kan jämföra oss 

externt med andra " (Andersson, personlig kommunikation, 12 april 2013). 
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5. Analys 
 

Analyskapitlet avser att tolka och försöka förstå vår insamlade data. I kapitlet har vi valt att 

ställa vår teoretiska referensram mot den insamlade empirin samt empiri mot empiri. Då viss 

empirisk information inte var relevant för frågeställningen har vi i analysen gjort en gallring av 

den insamlade informationen. Strukturen i vår analys följer den sortering som skapats i 

analysmodellen. Inledningsvis ämnar vi analysera vad, var och hur benchmarking sker. Vidare 

analyserar vi benchmarkingens konsekvenser på verksamheten och styrningen.  

 
I studien valde vi att använda oss av en analysmodell, vilket enligt Arbnor och Bjerke (2007) 

innebär att forskaren väljer vilka tekniker som kommer användas, samt vilka delar av 

problemområdet forskaren väljer att belysa. Analysmodellen (Figur 3) har sin bas i de teorier 

som Bogan och English (1994), Spendolini (1992) samt Elmuti och Kathawala (1997) 

presenterar. Dessa modeller hänger samman och går ut på att benchmarkingarbetet består av att 

definiera Vad, Var och Hur arbetet skall genomföras. Valet att dela upp benchmarking arbetet 

enligt Figur 3 gjorde att vi tydligare kunde se hur benchmarking används i en kommunal 

förvaltning, och valde således vilka delar av arbetet som skall belysas. Arbetet med en 

analysmodell innebar även att vi skapade ett mer övergripande perspektiv för läsaren kring hur 

användningen går till, och gjorde genom indelningen vad, var och hur det enklare att överskåda 

de slutsatser som gjorts mellan teori och empiri. 

Figur 3. Analysmodell 

För att analysera vår insamlade empiri på bästa sätt användes analysmodellen systematiskt och 

var därav indelad i fyra steg. Stegen finns definierade i modellen och nedan följer en beskrivning 

av hur vi arbetade med dem.  

Steg 1. I analysmodellens första steg ämnade vi att ta reda på Vad respektive respondent anser 

sig benchmarka. Indelningen består av Resultat-, Process- och Strategisk benchmarking. Valet av 

denna indelning grundade sig på den tidigare svenska forskningen vi har behandlat i den 

teoretiska referensramen, främst Siverbo et al. (2005), Siverbo (2007b) och SOUs (2005:110) 

uppfattning av vad benchmarking kan delas in i. De olika delarna anses även hänga samman då 

Siverbo et al. (2005) beskriver att resultatbenchmarking skall följas upp med process-
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benchmarking, samtidigt som SOU (2005:110) kompletterar denna indelning med att även 

innefatta strategiska benchmarkingen i deras rapport. 

Steg 2. Vi identifierade sedan var och vilka de väljer att jämföra sig mot utifrån indelningen 

Intern-, Extern- och Funktionell- benchmarking, vilken är den indelning vi har stött på i 

nationella och internationella studier kring ämnet. 

Steg 3. När vi identifierat stegen Vad och Var, valde vi att analysera Hur respondenterna går 

tillväga med att utföra benchmarkingarbetet. Hur förhöll sig deras processer med den teoretiska 

modell vi presenterar? 

Steg 4. När stegen Vad, Var och Hur var analyserade fortsatte vi med att analysera vilka 

konsekvenser våra respondenter upplevde att benchmarkingen har på verksamheten och 

styrningen. 

Omkodning 

För att underlätta läsningen och förståelsen för vår analystext valde vi att göra en omkodning av 

våra respondenter. Istället för att benämna våra respondenter vid namn, kommer vi att benämna 

dem vid deras titel, dvs. socialchef eller ekonomiansvarig. Uppdelningen ser ut som följande: 

  

Peter Hansson, 

Hörby 

Jeanette Lilja, 

Hörby 

Malin Krantz, 

Falkenberg 

Fredrik Andersson, 

Falkenberg 

Socialchef Hörby Ekonomiansvarig 

Hörby 

Socialchef Falkenberg Ekonomiansvarig 

Falkenberg 

Tabell 3. Omkodning av respondenter. 

5.1 Vad Benchmarkas 

5.1.1 Resultatbenchmarking 

Resultatbenchmarking är den vanligast förekommande formen av benchmarking, och Siverbo, 

(2007b) och Wallén (2007) beskriver denna som en form av nyckeltalsjämförelser. Siverbo 

(2007b) förklarar att den kommunala sektorn använder nyckeltalsjämförelser för att skapa 

förståelse kring hur deras prestationer förhåller sig jämfört med andra kommuners. Socialchef 

Falkenberg instämmer i detta och menar att det är viktigt att hålla koll på exempelvis sina 

kostnader jämfört med andra, vilket Edvardsson och Thomassons (1992) beskriver som den 

grundläggande definitionen av benchmarking som en metod att jämföra. Vidare förklarar 

socialchef Hörby att det är enkelt att arbeta med resultatbenchmarking då siffrorna kan tas fram 

ur ekonomisystemet. Som tydligast blir arbetet med benchmarking när siffrorna presenteras för 

nämnden (Socialchef Hörby).  

Utöver de siffror som kan tas fram ur ekonomisystemet, betonar socialchef Hörby och 

Falkenberg att även om de finansiella måtten är i centrum, förekommer mått av icke-finansiell 

karaktär. Detta förklarar Johnson och Kaplan (1987) och Flynn (1991) är viktigt för att få en 

fullständig överblick av hur det går för verksamheten. Vi finner här att socialcheferna i 

förvaltningarna lägger stor vikt även vid icke-finansiella mått. Socialchef Falkenberg säger att 

icke-finansiella mått är viktiga för att komplettera de finansiella måtten: 
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"Då vi har väldigt mycket alternativ regi, blir kundens upplevelse väldigt relevant. Alltså vad 

upplever kunderna att vi levererar i kvalité för den pengen som vi lägger in? Så vi är väldigt 

   r    r     v  v        yc        c  å“ (Socialchef Falkenberg). 

Ekonomiansvarig Hörby och Falkenberg instämmer i att både finansiella- och icke-finansiella 

nyckeltal används, men ekonomiansvarig Hörby menar att resultatraden är det viktigaste att 

fokusera på i verksamheten och i kommunal verksamhet överlag. 

Samanfattningsvis ser vi i avsnittet om resultatbenchmarking genomgående att socialcheferna 

fokuserar på både finansiella och icke-finansiella mått, vilket skiljer sig något mot de 

ekonomiansvariga som fokuserar i hög utsträckning på finansiella mått. 

Socialchef Hörby Socialchef 

Falkenberg 

Ekonomiansvarig 

Hörby 

Ekonomiansvarig 

Falkenberg 

Finansiell- och icke 

finansiell 

resultatbenchmarking 

Fokus på Finansiell- 

och icke-finansiell 

resultatbenchmarking 

Finansiell 

resultatbenchmarking 

Finansiell 

resultatbenchmarking 

Tabell 4. Sammanfattning av fokusområde för resultatbenchmarking 

5.1.2 Processbenchmarking 

Siverbo et al. (2005) förklarar att processbenchmarking är ett sätt att på djupet studera en 

verksamhets arbetsprocesser. Genom att studera arbetsprocesserna kan verksamheter finna 

praktiska fördelar som i sin tur kan leda till att verksamheten utvecklas (Siverbo et al., 2005). 

Vidare förklarar Siverbo et al. (2005) att det därför är viktigt att arbetet med 

resultatbenchmarking följs upp med processbenchmarking “f r     v r  fu    ä    ” ( .1).  

Socialchef Hörby beskriver att en utbildning i Work breakdown structure ges till alla anställda i 

förvaltningen, så att de kan analysera och jämföra sina egna arbetsprocesser med andra. Även 

socialchef Falkenberg att jämförelser av arbetsprocesser är aktuellt i deras förvaltning. Ett 

pågående arbete handlar om att kostnaden för matdistribution till brukare anses vara för hög 

jämfört med andra kommuner. Studier har då gjorts med jämförelser av arbetsprocesser för att bli 

kostnadseffektivare. Detta har resulterat i att socialchef Falkenberg lyckats identifiera ett 

alternativt sätt att distribuera maten som skulle kunna leda till en avsevärd kostnadsbesparing för 

förvaltningen: 

“M          r      ju    j   r    året att köra ut på det här viset som vi kör ut. Kör vi ut på ett 

sådant vis som Uddevalla gör kan vi spara fyra miljoner på det " (Socialchef Falkenberg). 

Även anser ekonomiansvarig Hörby att processbenchmarking är något som har blivit allt 

viktigare på senare tid som ett resultat av anpassningen till Lagen om Valfrihet (LOV). Ett högre 

krav på att undersöka sina arbetsprocesser har medfört att jämförelser utförs med andra 

kommuner kring frågor om exempelvis olika beslutsgångsprocesser. I kontrast till detta anser 

ekonomiansvarig Falkenberg att processbenchmarking inte är något som används kontinuerligt, 

åtminstone ur ett rent ekonomiskt perspektiv. 
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Socialchef Hörby Socialchef 

Falkenberg 

Ekonomiansvarig 

Hörby 

Ekonomiansvarig 

Falkenberg 

Använder 

processbenchmarking 

kontinuerligt 

Använder 

processbenchmarking 

vid behov 

Använder 

processbenchmarking 

vid behov 

Anser 

processbenchmarking 

vid behov 

Tabell 5. Sammanfattning av användning av processbenchmarking 

5.1.3 Strategisk Benchmarking 

Strategisk benchmarking är en form av benchmarking som fokuserar på långsiktiga strategiska 

val (SOU, 2005:110). Den strategiska benchmarkingen kan enligt Youssef (1994) påverka 

organisationernas fokus samt även organisationernas struktur och förhållning till övergripande 

mål. Drew (1997) hävdar att strategisk benchmarking sällan används i organisationer då 

resultaten tar lång tid på sig att synas. Socialchef Hörby och Falkenberg berättar i sin tur att 

jämförelser och diskussioner kring långsiktiga mål och strategiska val sker regelbundet på olika 

samverkan möten: 

“ ur   r     fr       vår b h v   u      x  p  v   10 år, v      är     p         å        u  ch 

  fr       , hur   r      r f   u    fr       ?” (Socialchef Hörby). 

Socialchef Falkenberg beskriver även ett arbete där förvaltningen jämför framtida planers realism 

och gångbarhet jämfört med andra kommuner. Ekonomiansvariga Hörby och Falkenberg anser 

dock inte att strategisk benchmarking är något som förvaltningen använder, även om 

ekonomiansvarig Falkenberg kan tänka sig att det är någonting som görs av socialchef 

Falkenberg, och av den anledningen inte görs av honom. 

Socialchef Hörby Socialchef 

Falkenberg 

Ekonomiansvarig 

Hörby 

Ekonomiansvarig 

Falkenberg 

Regelbunden 

strategisk 

benchmarking 

Regelbunden 

strategisk 

benchmarking 

Använder inte 

strategisk 

benchmarking 

Använder inte det 

själv, görs av 

socialchefen. 

Tabell 6. Sammanfattning av användning av strategisk benchmarking 

5.2 Var sker benchmarkingen? 
Enligt SOU (2005:110) finns tre olika inriktningar att välja vid val av vilka eller vem 

benchmarking skall ske mot: Intern-, Extern- samt Funktionell benchmarking. 

5.2.1 Intern benchmarking 

Enligt Elmuti och Kathawala (1997) är intern benchmarking en metod för att jämföra olika delar 

av en organisation. Genom jämförandet av information mellan enheterna kan organisationen 

identifiera de bästa delarna, och implementera det på den sämre enheten. På grund av att det 

saknas konkurrens mellan offentlig verksamhet kan enligt Moriarty och Smallman (2009) den 

interna benchmarkingen användas utan hinder mellan enheter. Enligt ekonomiansvarig 

Falkenberg är det internt som jämförelsearbeten börjar: 

“ ... det är iallafall där vi börjar jämföra för att få reda på varför det ser ut på ett sätt på en 

enhet,                   på             ä   ” (Ekonomiansvarig Falkenberg). 
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Ekonomiansvarig Hörby samt socialchef Hörby och Falkenberg anser även de att benchmarking 

sker mellan olika enheter i förvaltningen. Socialchef Falkenberg menar att det finns en naturlig 

nyfikenhet för verksamhetscheferna att se hur de ligger till i förhållande mot andra 

verksamhetschefer, då det finns en vilja av att “ är   v r  bä  , f r     v    v  ju     ” 

(Socialchef Falkenberg). Socialchef Hörby anser att Resultat- och Processbenchmarking är de 

enda områdena där intern benchmarking sker, och socialchef Falkenberg instämmer och säger att 

strategisk benchmarking ligger på ledningsnivå i förvaltningen, och således är svår att jämföra 

internt i förvaltningen. 

Socialchef Hörby Socialchef 

Falkenberg 

Ekonomiansvarig 

Hörby 

Ekonomiansvarig 

Falkenberg 

Regelbunden intern 

benchmarking 

Regelbunden intern 

benchmarking 

Regelbunden intern 

benchmarking 

Regelbunden intern 

benchmarking 

På Resultat- och 

processbenchmarking 

På Resultat- och 

processbenchmarking 

På Resultat- och 

processbenchmarking 

På Resultat- och 

processbenchmarking 

Tabell 7. Sammanfattning av användning av intern benchmarking samt var det sker. 

5.2.2 Extern benchmarking 

Elmuti och Kathawala (1997) samt Andersson (1998) förklarar extern benchmarking som en 

form av benchmarking där organisationer kan jämföra produkter, tjänster, processer och mått 

med andra organisationer inom samma bransch. Ekonomiansvarig Hörby beskriver att den 

externa benchmarkingen sker mot både andra kommuner inom den offentliga sektorn och privat 

verksamhet. Socialchef Hörby förklarar vidare att verksamheter inom privat regi kan bli aktuella 

där exempelvis:  

“Förvaltningen jämför sig mot Carema till de mål av vilka ekonomiska resultat de har, antal 

vår     r       hur   r   NKI [N j   u       x] är” (Socialchef Hörby). 

Trots att det går att göra benchmarking mot privata aktörer förklarar SOU (2005:110) att 

lättåtkomligheten av information inom den offentliga sektorn gör det enkelt att genomföra extern 

benchmarking, då mycket av jämförelsearbetet kan göras med hjälp av offentligt publicerad 

statistik. Ekonomiansvarig Falkenberg säger att han då tittar främst på de öppna jämförelserna 

som presenterar alla kommuners resultat. Socialchef Hörby och ekonomiansvarig Falkenberg 

berättar att jämförelser med externa kommuner görs under förutsättning att de har samma 

förutsättningar: 

"... det vill säga, kommunerna har samma invånarantal, samma struktur på samhället, de väger 

samma massa, alltså hänsynstagandet, exempelvis om vi ligger nära en storstad blir vi kanske 

mer attraktiva för boende " (Ekonomiansvarig Falkenberg). 

Ekonomiansvarig Hörby och Falkenberg berättar att den likartade strukturen gör det lättare att 

förstå utfallen och genomföra jämförelserna. 
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Socialchef Hörby Socialchef 

Falkenberg 

Ekonomiansvarig 

Hörby 

Ekonomiansvarig 

Falkenberg 

Extern benchmarking 

sker 

Extern benchmarking 

sker 

Extern benchmarking 

sker 

Extern benchmarking 

sker 

I form av resultat- 

process- och 

strategisk 

benchmarking 

I form av kvalitet, 

kostnader och 

strategiska val 

I form av kostnader 

och kvalitetskrav 

I form av öppna 

jämförelser med 

sammanställning av 

resultat 

Mot kommunal- och 

privat verksamhet 

Mot kommunal- och 

privat verksamhet 

Mot kommunal- och 

privat verksamhet 

Mot kommunal- och 

privat verksamhet 

Tabell 8. Sammanfattning av användning av extern benchmarking, vilket fokusområde samt mot 

vilka det sker emot. 

 

5.2.3 Funktionell benchmarking 

Bland de kategorier som definierar var benchmarking kan göras är det enligt Moriarty och 

Smallman (2009) den funktionella benchmarkingen som är bredast. Istället för att begränsa 

jämförelser till en organisation eller marknad, menar Elmuti och Kathawala (1997) att fokus 

istället kretsar kring att hitta det bästa sättet att utföra processer och funktioner oavsett bransch 

eller verksamhetsområde. Socialchef Hörby och Falkenberg samt ekonomiansvarigaHörby och 

Falkenberg anser att det inte går att jämföra sig rakt av mot en annan bransch och att jämförelser 

är väldigt branschspecifika: 

”D   v           är     jä f r är         u   fär är       v r    h      ru    ch b     ” 

(Ekonomiansvarig Hörby). 

Socialchef Hörby utvecklar skepsisens och säger att det är svårt att plocka in processer och 

liknande från exempelvis industrin då de har en helt annan kultur. Ekonomiansvarig Falkenberg 

menar att benchmarking kan göras mot andra kommuner men att den då liknar den egna 

verksamheten i strukturen. 

Socialchef Hörby Socialchef 

Falkenberg 

Ekonomiansvarig 

Hörby 

Ekonomiansvarig 

Falkenberg 

Funktionell 

benchmarking sker ej 

Funktionell 

benchmarking sker ej 

Funktionell 

benchmarking sker ej 

Funktionell 

benchmarking sker ej 

Tabell 9. Sammanfattning av användning av funktionell benchmarking. 

5.3 Hur sker benchmarkingen? 
Socialchef Hörby förklarar att ett benchmarkingprojekt uppstår när frågor kring alternativa 

tillvägagångssätt dyker upp från medarbetare. Ekonomiansvarig Hörby anser dock inte att arbetet 

med benchmarking på förvaltningen uppkommer på sådant sätt, då det inte finns tid för att 

personer skall komma med idéer kring vad som skall benchmarkas, för att sedan lägga upp en 

plan för arbetet. Socialchef Hörby förklarar även att det initialt är viktigt att ta del av erfarenheter 

som finns från tidigare benchmarkingarbeten, för att inte uppfinna hjulet flera gånger. Socialchef 

Falkenberg medhåller detta och beskriver att deras arbeten med benchmarking oftast utgår från 

redan utförda jämförelsarbeten: 
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”V  b   ä   r inte exakt vad som skall jämföras, men vi bestämmer vad det är vi skall agera på 

när vi ser jämförelserna" (Socialchef Falkenberg). 

Adebanjo et al. (2010) beskriver att arbetet med benchmarking kan ske både formellt och 

informellt. Att arbeta med benchmarking formellt innebär oftast att utövaren följer en formell 

process eller procedur med olika modeller och metoder för benchmarkingarbetet. När ett 

benchmarkingprojekt har initieras förklarar socialchef Hörby att detta först går upp till 

politikerna. Vid godkännande av benchmarkingprojektet tillsätts en person på tjänstemannasidan 

som vill arbeta med detta. Även här delar ekonomiansvarig Hörby en annan bild av hur 

benchmarkingarbetet går till. Ekonomiansvarig Hörby anser inte att benchmarkingen 

förekommer i projektform på förvaltningen, utan är något som sker i det vardagliga arbetet av 

enskilda personer, vilket Adebanjo et al. (2010) förklarar är en informell form av benchmarking. 

Ekonomiansvarig Falkenberg förklarar att deras förvaltning däremot använder benchmarking 

både i det dagliga arbetet och i projektform. 

Som dataunderlag för benchmarkingarbete förklarar ekonomiansvarig Falkenberg att de använder 

sig av öppna jämförelser som SKL genomför årligen. På ett liknande sätt menar ekonomiansvarig 

Hörby att data samlas in från det rikstäckande jämförelsesystemet Kolada, men de använder även 

data som samlats in från deras ekonomisystem Qlickview. Socialchef Falkenberg förklarar även 

att studiebesök görs för att samla in information kring hur andra kommuner har det och på så sätt 

identifiera skillnader. Både socialchef Hörby och Falkenberg säger att de jämför sig mot de 

närliggande geografiska kommunerna, men att detta ibland kan ge en felvisande bild då " Man 

kan ha en hel del olika förutsättningar" (Socialchef Falkenberg). 

När det gäller att finna åtgärder för de identifierade problem som benchmarkingobjekten kan ge 

upphov till förklarar socialchef Hörby att förvaltningen varje månad skall redovisa för nämnden 

om de åtgärder som har skett för att lösa identifierade problem, som till största del är av 

ekonomisk karaktär. För ekonomiansvarig Falkenberg görs åtgärder när de tar del av studier som 

visar att förvaltningen är sämre på vissa frågor och att åtgärder då måste sättas in för att förbättra 

de områdena. De identifierade problemområdena måste dock först tas upp till nämnden så att de 

har en chans att tycka till. 

I teorin presenterar vi Spendolinis (1992) femstegsmodell över hur en praktisk 

benchmarkingprocess kan se ut. Utifrån våra respondenters svar kring hur benchmarkingarbetet 

går till kan vi se vissa indirekta kopplingar till Spendolinis (1992) modell, där innehållet 

avspeglar en viss sanning över hur våra respondenter upplever att benchmarkingarbetet går 

tillväga. Problem uppstår dock enligt socialchef Falkenberg, när de i praktiken försöker 

kategorisera in hur ett benchmarkingprojekt går till, eftersom teorin skiljer sig ifrån verkligheten. 

Socialchef Hörby Socialchef 

Falkenberg 

Ekonomiansvarig 

Hörby 

Ekonomiansvarig 

Falkenberg 

Inga tydliga rutiner Inga tydliga rutiner Inga tydliga rutiner Inga tydliga rutiner 

Tabell 10. Sammanfattning av benchmarkingprocessen.  

5.4 Konsekvenser av benchmarking 
Enligt Siverbo (2012) arbetar många kommuner med benchmarking för att det finns ett 

förtroende för att benchmarkingarbetet skall kunna vägleda verksamheten och hjälpa till att hitta 
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förbättrings möjligheter. Enligt socialchef Hörby är benchmarking ett bra verktyg för att se hur 

andra har gjort. Ekonomiansvarig Hörby anser även att det är viktigt att ”...    v r    h       

lever i världen inte bara kollar på sin egen verksamhet, utan måste sträcka sig ut och se hur 

andra j bb r” (Ekonomiansvarig Hörby). Vidare förklarar socialchef Hörby att detta kan leda 

till att förvaltningen finner bra lösningar på problem de stöter på, men betonar att “...          

        h      é , u     å    f r       p                     f rhå       ” (Socialchef Hörby). 

Enligt socialchef Falkenberg fungerar benchmarkingarbetet hyfsat bra, och det har hjälpt 

kommunen att minimera sina egna insatser. Exempelvis har socialchef Falkenberg lagt ett nytt 

förslag till budgetberedningen med förslag kring hur kommunen kan likna Uddevalla kommuns 

matdistribution och på så sätt spara in fyra miljoner. Även socialchef Hörby anser att 

benchmarkingarbetet fungerar bra på deras kommun, och förklarar att lösningar på problem som 

de stöter på kan lösas genom att se och lära sig av hur andra har gjort för att lösa liknande 

problem, och på så sätt slippa uppfinna hjulet på nytt. Ekonomiansvarig Hörby säger även att 

benchmarkingprocessen är nödvändig vid genomförandet av ett projekt som exempelvis en 

upphandling.  

Ur ett styrningsperspektiv förklarar SKL (2012) att benchmarking kan användas som verktyg för 

att följa upp den målstyrning som verksamheten arbetar med. Samtliga respondenter förklarar att 

de varje månad följer upp verksamheten där mått och nyckeltal presenteras över hur 

förvaltningen har presterat, för att mäta till vilken grad de övergripande målen har uppfyllts. 

Enligt socialchef Falkenberg är en vanlig anledning till att förvaltningen genomför 

benchmarkingarbeten att förvaltningen måste se sig om för att kunna skapa en uppfattning om 

hur förvaltningen ligger till i förhållande till omvärlden. Ekonomiansvarig Hörby belyser att 

benchmarkingarbetet är personberoende och oftast drivs av ekonomen eller controllern. Detta 

sätter enligt ekonomiansvarig Hörby sin prägel på benchmarkingen då de oftast väljer att 

analysera redovisning och siffror. På förvaltningen har benchmarkingarbetet inletts succesivt 

sedan ekonomiansvarig Hörby började: 

“I     v r      b  ch  r     rb     på     r         ch  u är        ” (Ekonomiansvarig 

Hörby). 

Enligt Bowerman et al. (2002) kan användning av benchmarking leda till negativa aspekter, 

exempelvis när en förvaltning upplever att de presterar för bra i någon aspekt, kan 

kvalitetsutjämningar ske där målet blir att vara medelmåttig och strävan av att vara bäst 

försvinner. Enligt Siverbo (2012) kan en kommun som har utstickande hög kvalitet, sänka 

ambitionsnivån och istället försöka spara in ytterligare resurser i verksamheten. Ekonomiansvarig 

Hörby instämmer i detta påstående och berättar att förvaltningar kan uppleva att det inte är bra att 

vara för effektiv, då förvaltningen sticker ut, och strävar istället åt att hamna i mitten vid 

jämförelser. Socialchefen i Falkenberg hävdar tvärtom att det hos alla finns en naturlig vilja att 

vara bäst. 

Ekonomiansvarig Hörby lyfter fram en annan aspekt om att det är lätt att hamna i en negativ 

spiral när jämförelser sker med andra aktörer som är duktigare inom vissa områden. Då kan en 

tro skapas om att den egna förvaltningen alltid presterar sämre, och att det därför är viktigt att” 

    h r    v             ch  jä v r                  jä f r             r ”(Ekonomiansvarig 

Hörby). Ekonomiansvarig Falkenberg förklarar att även han ibland kan uppleva det som jobbigt 
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om en jämförelsekommun ligger väldigt bra till i förhållande till den egna förvaltningen, men att 

det kan finnas orsaker till att det skiljer sig inom vissa områden av naturliga skäl,”...  x  p  v   

kring SAAB-konkursen där många b  v  rb       . Och       påv r  r ju     u   ” 

(Ekonomiansvarig Falkenberg). 

Socialchef Hörby Socialchef 

Falkenberg 

Ekonomiansvarig 

Hörby 

Ekonomiansvarig 

Falkenberg 

Slipper uppfinna 

hjulet igen  

Kostnadsbesparingar  Inblick kring hur 

andra arbetar,  

Kostnadsbesparingar  

Anpassning till lokala 

förhållanden 

Efterlikna andra Strävar efter 

medelmåttigt 

Jobbigt att uppleva 

dåliga prestationer 

Finna 

problemlösningar 

Omvärldsförståelse Stöd vid 

upphandlingsarbete. 

Omvärldsförståelse 

Tabell 11. Urval av förvaltningarnas upplevda konsekvenser av benchmarking. 

5.5 Sammanfattning av analys 

5.5.1 Vad benchmarkas 

Socialcheferna i Hörby och Falkenberg anser att jämförelser och inspiration av strategiska val tas 

från andra verksamheter, men de ekonomiansvariga i Hörby och Falkenberg anser inte att de 

använder strategisk benchmarking över huvud taget. Vidare anser samtliga respondenter att 

benchmarking sker genom både resultat och processer. Ekonomiansvarig Hörby och Falkenberg 

anser dock inte att jämförelser av processer sker kontinuerligt, utan bara då det finns ett behov av 

det. Socialchef Hörby och Falkenberg anser att Strategisk benchmarking innefattas i 

jämförelsearbetet, medan de ekonomiansvariga i Hörby och Falkenberg inte lägger samma vikt 

vid det strategiska. 

VAD 
Socialchef Hörby Socialchef 

Falkenberg 

Ekonomi-

ansvarig Hörby 

Ekonomiansvarig 

Falkenberg 

Resultatbenchmarking 

Sker Resultat-

benchmarking? 

Kontinuerligt Kontinuerligt Kontinuerligt Kontinuerligt 

 

Fokusområden 

Finansiell- och icke 

finansiell data 

Finansiell- och 

icke-finansiell 

data 

Finansiell data Finansiell data 

Processbenchmarking 

Sker process- 

benchmarking? 

Kontinuerligt Vid behov Vid behov Vid behov 

Strategisk benchmarking 

Sker Strategisk 

benchmarking? 

Regelbundet Regelbundet Använder ej Använder ej det själv, 

utförs av socialchefen 

Tabell 12. Sammanfattning av tabell 4, 5 & 6 
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5.5.2 Var sker benchmarkingen 

Samtliga respondenter anser att intern- och extern benchmarking sker kontinuerligt, men att det 

inte genomförs funktionell benchmarking. Ett av de tydligaste argumenten till varför detta inte 

sker kommer från socialchef Hörby som hävdar att det i grund och botten måste vara samma 

verksamhet, då det kan vara svårt att plocka in processer och liknande från industrin som har en 

helt annan kultur. En viss skillnad mellan yrkesgrupperna går att tyda, där socialcheferna i Hörby 

och Falkenberg anser att strategisk benchmarking används mot externa parter. Däremot 

instämmer alla respondenter i att extern benchmarking sker mot både offentliga och privata 

aktörer. 

VAR 

Socialchef 

Hörby 

Socialchef 

Falkenberg 

Ekonomi- 

ansvarig Hörby 

Ekonomi 

ansvarig 

Falkenberg 

 Intern benchmarking 

Sker intern 

benchmarking? 

Kontinuerligt Kontinuerligt Kontinuerligt Kontinuerligt 

Fokusområden Resultat- och 

processbench-

marking 

Resultat- och 

processbenchmarking 

Resultat- och 

processbenchmarking 

Resultat- och 

processbenchmarking 

Extern benchmarking 

Sker extern 

benchmarking? 

Kontinuerligt Kontinuerligt Kontinuerligt Kontinuerligt 

Fokusområden Resultat- process 

och strategi 

Kvalitet, kostnader 

och strategiska val 

Kostnader och 

kvalitetskrav 

Öppna jämförelser 

med samanställning 

av resultat 

Jämför mot? Andra kommuner 

samt privata aktörer 

Andra kommuner 

samt privata aktörer 

Andra kommuner 

samt privata aktörer 

Andra kommuner 

samt privata aktörer 

Funktionell benchmarking 

Sker funktionell 

benchmarking? 

Förekommer inte Förekommer inte Förekommer inte Förekommer inte 

Tabell 13. Sammanfattning av tabell 7, 8 & 9 

5.5.3 Hur sker benchmarkingen? 

I arbetet med hur benchmarking går till kan vi se vissa likheter i att förvaltningarna måste vända 

sig till nämnderna för att genomföra projekt, så att de kan vara med och påverka. Vi kan även se 

vissa likheter i arbetet med benchmarking mellan förvaltningarna, dock ingenting som tyder på 

att tydliga rutiner som kan liknas vid att en modell förekommer, vilket faller inom den informella 

benchmarkingtypen som kännetecknas av att arbetet inte följer en viss process eller procedur 

(Adebanjo et al., 2010). Detta blir tydligt då ekonomiansvarig Hörby förklarar att benchmarking 

är något som förekommer i det dagliga arbetet och inte i projektform.  

Vi kan även se stora likheter i hur förvaltningarna väljer att genomföra sitt benchmarkingarbete 

där, ekonomiansvarig i Falkenberg säger att de använder sig av de öppna jämförelserna som SKL 

genomför årligen. på ett likartat sätt säger ekonomiansvarig Hörby att dom dom genomför 

jämförelser och använder då data ifrån jämförelsesystem så som Kolada och Qlickview. 
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HUR 
Socialchef 

Hörby 

Socialchef 

Falkenberg 

Ekonomi- 

ansvarig Hörby 

Ekonomiansvarig 

Falkenberg 

Finns tydliga rutiner 

kring 

benchmarkingarbetet? 

Ej tydliga 

rutiner 

Ej tydliga 

rutiner 

Ej tydliga rutiner Ej tydliga rutiner 

Tabell 14. Sammanfattning av tabell 10. 

 

5.5.4 Konsekvenser av benchmarking 

Samtliga respondenter har många åsikter (se tabell 15) kring vilka konsekvenser som uppstår vid 

användning av benchmarking, där den mest framstående hos alla är möjligheterna att se hur ens 

egen verksamhet förhåller sig mot omvärlden. Ekonomiansvariga i Hörby och Falkenberg visar 

dock antydan till vissa negativa konsekvenser som kan uppstå där exempelvis de anställda strävar 

efter medelmåttighet, eller blir nedstämda av att se ifall de presterar dåligt. I det stora så är 

samtliga respondenter dock positiva till benchmarking och lyfter fram positiva fenomen. 

Konsekvenser 
Socialchef Hörby Socialchef 

Falkenberg 

Ekonomiansvarig 

Hörby 

Ekonomiansvarig 

Falkenberg 

Konsekvenser 

av 

benchmarking 

Slipper uppfinna 

hjulet igen  

Kostnadsbesparingar  Inblick kring hur 

andra arbetar 

Kostnads-besparingar  

Anpassning till 

lokala förhållanden 

Efterlikna andra Strävar efter 

medelmåttigt 

Jobbigt att uppleva 

dåliga prestationer 

Finna 

problemlösningar 

Omvärldsförståelse Stöd vid 

upphandlingsarbete. 

Omvärldsförståelse 

Tabell 15. Sammanfattning av tabell 11. 
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6. Slutdiskussion 
 

I detta kapitel avser vi att svara på den problemställning vi presenterat i inledningen, för att 

sedan dra slutsatser av kring vår analyserade data. Vi kommer även försöka konkretisera 

studiens bidrag samt ge en diskussion kring möjligheter för fortsatt forskning 

 

Syftet med vår studie har varit att analysera hur kommunala förvaltningar kan använda sig av 

benchmarking. Då tidigare svensk forskning vi läst kring ämnet fokuserat främst på 

ekonomiansvarignivå ville vi i vår studie även lyfta fram ett annat perspektiv, vilket i vårt fall 

blev förvaltningschefsnivå. Vi ansåg det även intressant att bryta mönstret med att använda en 

kvantitativ metod som många tidigare svenska forskare gjort, och istället valt en kvalitativ metod 

för att se huruvida vi fick en annan uppfattning kring benchmarking i kommunala verksamheter. 

Den problemformulering vi utgått ifrån, med bakgrund i presenterad problemdiskussion, lyder:  

Hur används benchmarking i kommunala förvaltningar? 

6.1 Slutsats 
Teorier som vi behandlat i denna studie påpekar att en fragmenterad bild finns av vad 

benchmarkingarbetet innehåller, vilket gör att begreppet blir svårförståeligt (Moriarty et al., 

2009; Adebanjo et al., 2010). Vidare förklarar kritiker att en riktad studie måste göras för att få 

reda på hur användningen av benchmarking förhåller sig idag (ibid). För att kunna göra en riktad 

studie försökte vi, med bakgrund av tidigare svensk forskningar och utredningars syn kring 

klassificeringar, formulera ett antal frågeställningar som skulle besvara den övergripande 

problemformuleringen. Nedan presenteras de ur problemdiskussionen framarbetade frågorna med 

diskussioner och slutsatser.  

 

Vad kan en kommunal förvaltning benchmarka?  
Tidigare svensk forskning, främst genomförd av Siverbo et al. (2005) samt Siverbo (2007a; 

2007b; 2012) på ekonomiansvarig nivå, har visat att den kommunala verksamheten har ett tydligt 

arbete med resultatjämförelser, men att dessa resultatjämförelser sällan följs upp med 

processbenchmarking. Processbenchmarkingen ses som ett uppföljningsarbete till 

resultatjämförelserna där identifierade prestationsbrister skall undersökas genom en djupdykning 

i arbetsprocesser, och på så sätt skapa möjligheter att utveckla verksamheten (Siverbo, et al., 

2005). Det vi uppmärksammades på i Siverbos presenterade resultat var den betoning som 

gjordes kring att "resultatbenchmarking måste åtföljas av processbenchmarking för att bli en 

h  h  ” (Siverbo et al., 2005 s.1), vilket enligt oss även låter rimligt då arbetet med att bara 

identifiera brister i sig inte utvecklar verksamheten, utan enbart konstaterar att något måste göras. 

Likt det Sven Siverbo kommer fram till i sin forskning såg vi tydligt att de båda 

ekonomiansvariga hade starkt fokus på resultatet i respektive förvaltning och att det således blev 

logiskt för dem att fokusera på resultatbenchmarking. Vi ser även att de båda ekonomiansvariga 

gör en tydlig avgränsning mellan vad som är ekonomiskt viktiga mått och vad som är 

verksamhetsmässiga, då båda förklarar att de rent ekonomiska måtten är de viktigaste att 

fokusera på, och lite eller ingen tid alls läggs på de verksamhetsmässiga. När det sedan gäller 

uppföljningen med processbenchmarking kan vi även se att båda ekonomiansvariga har 
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kännedom om att ett sådant uppföljningsarbete kan förekomma på förvaltningen, men att det inte 

är något de båda kontinuerligt utför. Dock förklarar ekonomiansvarig Hörby att det blivit allt 

viktigare att kolla på processjämförelser som en följd till införandet av LOV.  

SOU (2005:110) lyfter fram ett tredje fokusområde vid vad som kan benchmarkas, kallat 

strategisk benchmarking, som fokuserar på jämförelser av strategiska val. Youssef (1994) 

förklarar att arbetet kan påverka exempelvis organisationers kärnprocesser, struktur samt 

förhållande till övergripande mål. För de båda ekonomiansvariga är strategisk benchmarking en 

form av benchmarking som inte pågår inom deras ansvarsområde. Vi kan dock se i vår studie att 

de båda socialcheferna har ett annat mönster på fokusområden vid benchmarking. Socialcheferna 

anser inte enbart att det är resultatbenchmarking som är framträdande, och de menar heller inte 

att resultatbenchmarkingen främst fokuserar på finansiella mått. Enligt socialcheferna är de 

verksamhetsmässiga måtten i princip lika viktiga som de finansiella och fokus är därför delat 

jämt. Vidare anser de även att process- och strategisk benchmarking praktiseras jämte 

resultatbenchmarkingen. Vid insamlingen av empiri fick vi dock inte reda på vilken inverkan den 

strategiska benchmarkingen har på kärnprocesser eller struktur på respektive förvaltning, utan 

enbart en beskrivning om att jämförelser av olika strategiska vägval för framtiden sker 

regelbundet. Anledningen till att vi inte får någon information kring vad den strategiska 

benchmarkingen leder till, är enligt vår uppfattning ett tecken på att resultaten inte är helt 

kartlagda, och ett stöd för att benchmarkingen sker informellt i stor grad. 

Slutsatsen som vi drar av denna information är att, i likhet med Sven Siverbos forskningsresultat 

har de ekonomiansvariga liten eller ingen koppling till processbenchmarking, men genom att i 

vår studie även involvera socialchefernas syn på benchmarking i förvaltningen, kan vi se att 

processbenchmarkingen är allt mer framträdande i förvaltningens benchmarkingarbete än vad vi 

fått uppfattningen att tidigare forskning pekar mot. De antaganden som kan göras med grund på 

denna insamlade information, är att det kan finnas en ansvarsuppdelning kring 

benchmarkingarbetet på förvaltningen, där ekonomiansvarige enbart fokuserar på de rent 

ekonomiska delarna av förvaltningen, medan socialcheferna i större utsträckning fokuserar på 

helheten av verksamheten i benchmarkingarbetet, och således även involverar process- och 

strategisk benchmarking. Denna indelning fick vi dock inga konkreta tecken på skulle vara 

formell, utan kan lika gärna vara en informell indelning, där det som är närmst respektive 

yrkesrolls ansvarsområde blir viktigt att kontrollera. Påståendet av Siverbo et al. (2005) som vi 

fann intressant, att processbenchmarkingens roll är att följa upp resultatbenchmarkingen, för att 

finna praktiska förbättringsmöjligheter var även något vi fick ett konkret exempel på i denna 

studie. Socialchefen i Falkenberg gav ett tydligt exempel kring ett pågående arbete gällande deras 

matdistribution, där jämförelser av arbetsprocessen vid distributionen har gjorts med en annan 

kommun. Jämförelsen visade att ett införande av distributionsprocessen som den jämförande 

kommunen använde, skulle resultera i att Falkenbergs socialförvaltning skulle kunna skära ner 

kostnaderna med fyra miljoner kronor. Detta visar att det antagande Siverbo et al. (2005) gör om 

att processbenchmarkingen, genom jämförelser av arbetsprocesser kan leda till att verksamheten 

utvecklas, är praktiskt möjlig. 

Mot vilka områden sker en kommunal förvaltnings benchmarkingarbete? 
Alla respondenter var i stort samstämmiga i var benchmarking sker och mot vilka den är riktad. 

Det är tydligt att jämförelser sker både internt och mot andra aktörer i samma bransch. Samtliga 

respondenter var eniga om att det inte spelar så stor roll ifall de externa verksamheterna drivs 
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privat eller offentligt, istället läggs fokus på att det är samma verksamhet i grund och botten. 

Samtliga respondenter ansåg inte att funktionell benchmarking sker i någon utsträckning alls, 

vilket vi anser vara ett tecken på att intresset för att jämföra sig mot en verksamhet som inte 

liknar sin egen är minimal. Det vill säga, ju längre ifrån förvaltningarnas verksamhetsområde 

jämförelseparten är, ju mindre intressant är det att genomföra benchmarking.  

 

Samtliga respondenter var även eniga om att de benchmarkingformer som är lämpliga för intern 

användning är resultat- och processbenchmarking men inte strategisk. Att de inte anser sig 

använda strategisk benchmarking anser vi bero på att den strategiska benchmarkingen uppfattas 

vara något som endast sker på ledningsnivån, och kan därför endast göras mellan två liknande 

enheter och inte internt. Vid extern benchmarking ansåg däremot de båda socialcheferna att det 

var möjligt att inkludera den strategiska benchmarkingen, vilket de ekonomiansvariga inte ansåg 

var intressant, vilket faller sig naturligt då de ekonomiansvariga inte anser att strategisk 

benchmarking sker över huvud taget.  

 

I det stora hela upplever vi att åsikterna kring var benchmarking kan ske är samstämmigt mellan 

de olika förvaltningarna och yrkesgrupperna, med den enda skillnaden att socialcheferna 

upplever att strategisk benchmarking kan ske på extern nivå. Detta är enligt oss ett tecken på att 

de som arbetar i en förvaltning, upplever att det är väldigt viktigt att verksamheterna i grund och 

botten är lika, samt att socialcheferna har ett större fokus på det strategiska. 

 

Hur går benchmarkingarbetet till i kommunal förvaltning? 
Vid genomförandet av benchmarking finns det många teorier och ett flertal modeller, där de 

flesta utgår ifrån steg-modeller som tydligt specificerar vad som skall göras vid en viss tidpunkt. 

Vid vår insamling av empiri var det tydligt att Spendolinis (1992) modell speglade många av de 

åtgärder som görs för att använda benchmarking. Vi har dock i vår studie inte funnit några stöd 

för att benchmarking skulle vara en process som sker i steg, där ett steg måste fullföljas innan ett 

annat kan påbörjas, tvärtom vad Spendolini (1992) berättar. Vidare gav empirin exempel på 

många olika tillvägagångssätt för benchmarking, samt exempel på att många projekt i olika form 

pågår samtidigt. I förvaltningarna förekommer allt ifrån ett strukturerad och formellt 

benchmarkingarbete till ett mer sporadiskt och informellt benchmarkingarbete. Att kartlägga 

användning av benchmarking och beskriva hur en kommun aktivt kan arbeta med benchmarking 

är inte möjligt enligt oss, utan skiljer sig från dag till dag, och projekt till projekt.  

 

Sammanfattningsvis upplever vi att samtliga respondenter anser att det finns en tydlig styrning 

mot mål och att respektive kommun strävar för att uppnå målen genom att jämföra sig med 

liknande verksamheter. Det är vår slutsats att benchmarking kan vara, och i dagsläget är ett 

verktyg som används flitigt för att följa upp, och hitta genvägar för att uppnå dessa mål. Hur 

användningen av benchmarking går till skiljer sig i praktiken åt från de teoretiska modellerna där 

tydliga steg definieras, och är istället mycket anpassade efter situation och projekt. De tydligaste 

konsekvenser från användning av benchmarking är att de involverade får en betydligt bättre 

omvärldsbild och kan notera ifall de presterar bättre eller sämre än andra. Den bild som 

Bowerman et al. (2002) presenterar där verksamheter slutar sträva efter att vara bäst, utan istället 

arbetar mot medelmåttlighet finner vi ett visst stöd för i vår empiri. Detta kan bero på att det 

åtminstone inom ekonomisidan finns väldigt få incitament till att vara bäst för en kommunal 

verksamhet. Inom de flesta delar i vår studie har skiljelinjerna funnits mellan de olika 
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yrkesrollerna, och inte mellan de olika verksamheterna. Slutsatsen vi kan dra är att benchmarking 

kan förekomma i större utsträckning inom den kommunala sektorn när fenomenet analyseras 

utifrån flera perspektiv. Siverbo et al. (2005) drar slutsatsen att kommunsektorn inte uppfattar 

processbenchmarking som populärt, detta grundar han dock enbart på ekonomichefens syn på 

benchmarking, vilket vi i vår studie har påvisat inte alltid kan reflektera en hel förvaltnings 

användning av benchmarking. 

6.2 Studiens bidrag 
Resultat från studien baseras på den insamlade teorin samt de förvaltningar och respondenter som 

varit delaktiga i vår studie. Då vi drar slutsatsen att fenomenet benchmarking är person- och 

yrkesrollsberoende kan denna studies resultat inte generaliseras och vara giltiga för andra 

förvaltningar. Vi hoppas däremot att forskare, förvaltningar och enskilda intressenter kan 

använda våra resultat för att öka sin egen förståelse kring benchmarking. Våra bidrag utifrån de 

förvaltningar vi behandlar i studien är följande: 

 

● Ge stöd till att resultat- process- och strategisk benchmarking förekommer i kommunala 

förvaltningar. 

● Påvisa att en förvaltnings användning av benchmarking inte kan ses utifrån en yrkesroll, 

utan måste analyseras utifrån flera perspektiv för att kunna ge en helhetsbild. 

● Att det finns stora variationer i benchmarkingprocesser, och att processen kan variera 

beroende på av vem och i vilken verksamhet den genomförs. 

6.3 Förslag till vidare forskning 
Benchmarking är ett stort område och det finns många aspekter att ta hänsyn till. Vi anser att vår 

indelning i Vad, Var och Hur kan analyseras utförligare, och då främst för att studera 

indelningens hållbarhet i att beskriva benchmarkingens innehåll. Det kan även vara av intresse att 

snäva av studieområdet till att analysera endast en av våra indelningar (Vad, Var & Hur) då 

mängden data som skall analyseras för att få en helhetsbild av området riskerar att bli för allt för 

omfattande om alla indelningar väljs, vilket i sin tur leder till att intervjuerna riskerar att bli långa 

och förvirrande för respondenten. Vi anser också att det kan vara givande att genomföra en studie 

med vår frågeställning i en bredare studie på ett större antal förvaltningar för att öka 

generaliserbarheten. Det skulle även vid vidare forskning vara intressant att konkret kartlägga hur 

benchmarkingprocessen går till i en kommun, då vi påvisat att rutiner och modeller för 

benchmarkingarbetet helt eller i större utsträckning saknas i den kommunala miljön.  

Nedan presenterar vi möjliga frågor för vidare forskning: 

● Vilka personer i en kommunal förvaltning är involverade i användningen av 

benchmarking? 

● Hur kan en formell kartläggning av benchmarkingprocessen se ut i en kommunal 

förvaltning? 

  



            53 

7. Källförteckning  
 

Litteratur 

Almqvist, R., Caicedo, M., Johanson, U., & Mårtensson, M. (2012). Ansvarsfull 

verksamhetsstyrning. Malmö: Liber.       

 lvesson,  .,   Sköldberg, K. (200 ). Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ 

metod. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur.    

Andersen, H. (Red.). (1994). Vetenskapsteori och metodlära: introduktion. Lund: 

Studentlitteratur. 

Andersson, P.M. (1998). Benchmarking i kommuner. Lund: KEFU. 

Arbnor, A., & Bjerke, B. (2007). Företagsekonomisk metodlära. Lund: Studentlitteratur. 

Bengtsson, H. (2012). Offentlig förvaltning: att arbeta i demokratins tjänst. (2. uppl.) Malmö: 

Gleerup. 

Bennich, M., Esbjörnsson, S., Larsson, A., Nyman, J., & Zanderin, L. (2011). Lag om 

valfrihetssytem: en introduktion för professionsutbildningar. Malmö: Liber. 

Berggren, E. (1992). Benchmarking - ett sätt att lära av andra. Göteborg: Institutet för 

verkstadsteknisk Forskning (IVF). 

Bicheno, J. (2006). Nya verktygslådan för Lean: Filosofi, transformation, metoder och verktyg. 

(4. uppl.) Göteborg: Revere. 

Bogan, C. E., & English, M. J. (1994). Benchmarking for best practices: winning through 

innovative adoptation. New York: McGraw-Hill. 

Bowerman, M., Francis, G., Ball, A., & Fry, J. (2002). The evolution of benchmarking in UK 

local authorities. Benchmarking: An International Journal, 9(5), 429-449. 

Brorström. B., Falkman, P., Haglund, A., & Solli, R. (2005). Förvaltningsekonomi: En bok med 

fokus på organisation, styrning och redovisning i kommuner och landsting. Lund: 

Studentlitteratur. 

Bryman, A. (1996). Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning. Lund: 

Studentlitteratur. 

Bryman, A., & Bell, E. (2011). Business research methods. (3. uppl.) Oxford: Oxford University 

Press. 

Camp, R. (1993). Lär av de bästa! benchmarking i tio steg. Lund: Studentlitteratur. 

Dalen, M. (2008). Intervju som metod. Malmö: Gleerups Utbildning 



            54 

Delpachitra, S., & Beal, D. (2002). Process benchmarking: an application to lendning products. 

Benchmarking: An International Journal, 9(4), 409-420. 

Dorsch, J. J., & Yasin, M. M. (1998). A framework for benchmarking in the public sector: 

Literature review and directions for future research. International Journal of Public Sector 

Management, 11(2/3), 91-115. 

Drew, S. (1993). From knowledge to action: the impact of benchmarking on organizational 

performance. Long Range Planning, 30(3) 427-441. 

Ejvegård, R. (1996). Vetenskaplig metod. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

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

continuous improvement and competitive advantage. Benchmarking for Quality Management & 

Technology, 4(4), 229-243. 

Eriksson, L. T., & Wiedersheim-Paul, F. (2011). Att utreda, forska och rapportera. (9. uppl.) 

Malmö: Liber. 

Falkenbergs kommun. (2012). Budget 2012. Tillgänglig: 

http://www.falkenberg.se/download/18.571c9f6d1381f4dbd51d2e/Budget_2012.pdf 

Falkenbergs kommun. (2013a). Förvaltningar. Hämtad 2013-04-15, från 

http://www.falkenberg.se/kommunen/forvaltningar.4.4c02fa61127c78cf0380001505.html 

Falkenbergs kommun. (2013b). Om socialförvaltningen. Hämtad 2013-04-15, från 

http://www.falkenberg.se/kommunen/forvaltningar/socialforvaltning/omsocialforvaltningen.4.1f7

8b68f8eeb092ff7fff139.html 

Falkenbergs kommun. (2013c). Organisation. Hämtad 2013-04-15, från 

http://www.falkenberg.se/download/18.3cd2164a13b03c3e61c1f2c/OrgSN+2013-01-08.pdf 

Finansdepartementet. (2008). Kommuner och landsting - organisation, verksamhet och ekonomi. 

Tillgänglig: http://www.regeringen.se/content/1/c6/09/97/36/cf5a656d.pdf 

Freytag, P. V., & Hollensen, S. (2001). The process of benchmarking, benchlearning and 

benchaction. The TQM Magazine, 13(1), 25-33. 

Heldahl, E. (2011). LOV - Lagen om valfrihetssystem. Stockholm: Norstedts juridik.  

Helden, J., & Tillema, S. (2005). In Search of a Benchmarking Theory for the Public Sector. 

Financial Accountatbility & Management, 21(3), 337-361. 

Holloway, J. A., Hinton, C. M., & Mayle, D. T. (1997). Why benchmark? Understanding the 

processes of best practice benchmarking. Business Track, British Academy of Management 

Conference, London, 271-291. 

Holme, I., & Solvang, B. (1991). Forskningsmetodik om kvalitativa och kvantitativa metoder. 

Lund: Studentlitteratur. 



            55 

Holmström, N., & Lindholm, G. (2011). Företagsekonomi från begrepp till beslut. Stockholm: 

Bonnier utbildning. 

Hood, C. (1995). The ‘New Public  anagement’ in the 19 0s: Variations on a theme. 

Accounting, Organizations and Society, 20(2/3), 93-109. 

Häggroth, S., & Peterson, C. (2002). Kommunalkunskap: så fungerar din kommun. (3. uppl.) 

Stockholm: Hjalmarson & Högberg. 

Hörby kommun. (2012). Årsredovisning 2011. Tillgänglig: 

http://www.horby.se/arbete/kommunopolitik/kommunensekonomi/Documents/Arsredovisning20

11.pdf 

Hörby kommun. (2013). Hörby kommun. Hämtat från om Hörby kommuns hemsida: 

http://www.horby.se/arbete/kommunopolitik/omhorby/Sidor/default.aspx den 07- 04- 2013 

Jacobsen, D. I. (2002). Vad, hur och varför: om metodval i företagsekonomi och andra 

samhällsvetenskapliga ämnen. Lund: Studentlitteratur. 

Johnson, H. T., & Kaplan, R. S. (1991). Relevance lost: the rise and fall of management 

accounting. Boston: Harvard Business School Press. 

Knutsson, H., Ramberg, U., & Tagesson, T. (2012). Benchmarking impact through municipal 

benchmarking networks: improvment or leveling of performance. Public performance & 

management review, 36(1), 102-123. 

Moriarty, J. P., & Smallman, C. (2009). En route to a theory of benchmarking. Benchmarking: 

An International Journal, 16(4) 484-509. 

Modell, S., & Grönlund, A. (2006). Effektivitet och styrning i statliga myndigheter. Lund: 

Studentlitteratur. 

Nilsson, F., Olve, N-G., & Parment, A. (2010). Ekonomistyrning för konkurrenskraft. Malmö: 

Liber. 

Parmenter, D. (2007). Key performance indicators: developing, implementing, and using winning 

KPIs. Chichester: John Wiley. 

Patel, R. & Davidsson, B. (1994). Forskningsmetodikens grunder: att planerga, genomföra och 

rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur 

Patel, R. & Davidsson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning. (3.uppl.) Lund: Studentlitteratur 

Patel, R. & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning. (4. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Petersson, O. (2007). Statsbyggnad - Den offentliga maktens organisation. Stockholm: SNS 

Förlag. 



            56 

Ringqvist, M. (1996). Om den offentliga sektorn : vad den ger och vad den tar. Stockholm: 

Fritzes. 

Sandholm, L. (2008). Kvalitetsstyrning med totalkvalitet: Verksamhetsutveckling med fokus på 

totalkvalitet. (6. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

SFS 2001:452. Socialtjänstlag. Stockholm: Socialdepartementet. 

Siverbo, S., Johansson, T., Runhagen, K. (2005). Benchmarking i svenska kommuner (KFi-

rapport 79). Göteborg: Kommunforskning i Västsverige. 

Siverbo, S. (2007a). Att arbeta med benchmarking: erfarenheter från ett benchmarkingsnätverk i 

norra Bohuslän (KFi-rapport 90). Göteborg: Kommunforskning i Västsverige. 

Siverbo, S. (2007b). Benchmarking i svenska kommuner år 2007 (KFi-rapport 92). Göteborg: 

Kommunforskning i Västsverige. 

Siverbo, S. (2012). Benchmarking i kommunsektorn - Ekonomiska orsaker och effekter (KFi-

rapport 119). Göteborg: Kommunforskning i Västsverige. 

SKL. (2012). Kartläggning av resultatmått i styrningen. Tillgänglig: 

http://www.falun.se/www/falun/ekt.nsf/V-

bild/Kartlaggning_av_resultatmatt_i_styrningen_slutversion.pdf 

SOU 1996:179. Statens uppgiftsinsamling från kommuner och landsting: Slutbetänkande om 

statens uppgiftsinsamling från kommuner och landsting. Stockholm: Fritzes. 

SOU 2005:110. Jämförelsevis: styrning och uppföljning med nyckeltal i kommuner och landsting. 

Stockholm: Fritzes. 

Spendolini, M. (1992). The benchmarking book. New York: Amacom Books. 

Tutcher, G. (1994). How successful companies improve through internal benchmarking. 

Managing service Quality, 4(2), 44-46. 

Törnblom, R. (1993). Offentlig förvaltning. Stockholm: Fritzes. 

Wallén, S. (2007). Resultatbenchmarking: en studie om svårigheterna med att få nyckeltal att 

komma till användning i kommunsektorn (KFi U-rapport 75). Göteborg: Kommunforskning i 

Västsverige. 

Wolfram Cox, J. R., Mann, L., Samson, D. (1997). Benchmarking as a mixed metaphor: 

Disentangling assumptions of competition and collaboration. Journal of management studies, 

34(2), 285-314. 

Womack, P., Jones, D., & Roos, D. (1990). The machine that changed the world. New York: 

Free Press. 

Wong, W., & Wong, K. (2008). A review on benchmarking of supply chain performance 

measures. Benchmarking: An international journal, 15(1), 25-51. 



            57 

Yasin, M. M., Zimmerer, T. W. (1995). The role of benchmarking in achieving continuous 

service quality. International journal of contemporary hospitality management, 7(4), 27-32. 

Youssef, M. H. (1994). A Perspective on Benchmarking: Gregory H. Watson in conversation 

with the Editor. Benchmarking for Quality Management & Technology, 1(1) 5-10. 

 

Intervjukällor  
Andersson, F. (personlig kommunikation, 12 april 2013). Ekonomiansvarig/Controller. 

Falkenbergs kommun. 

Hansson, P. (personlig kommunikation, 5 april 2013). Socialchef. Hörby kommun. 

Krantz, M. (personlig kommunikation, 12 april 2013). Socialchef. Falkenbergs kommun. 

Krantz, M. (personlig kommunikation, 18 april 2013). Socialchef. Falkenbergs kommun. 

Lilja, J. (personlig kommunikation, 5 april 2013). Ekonomiansvarig/Controller. Hörby kommun. 

 



             

8. Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjuguide 
 

Bilagan ger en översikt över de frågor vi ställde under intervjuerna med samtliga respondenter. 

 

1 Allmänna frågor 

a Om kommunen 

I Kort om kommunen/förvaltningens organisation 

II Förvaltningens ansvar 

b Om intervjuobjektet 

I Hur länge har du jobbat inom kommunen? 

II Vilken utbildning har du? 

III Vad är din roll i förvaltningen/ kommunen 

IV Vad för arbetsuppgifter innefattar din arbetsroll 

2 Styrning 

a Hur sätts målen för verksamheten? 

b Vilka metoder används för att uppnå målen? 

c Har Benchmarking någon påverkan på er verksamhetsstyrning? 

● Om Ja: På vilket sätt? Vilka områden? Vilka beslut? 

● Om Nej: På vilket sätt tror du att benchmarking kan hjälpa verksamhetens utveckling  

3 Benchmarkingen 

a Vad är benchmarking/jämförelsearbete för er? 

I Er tolkning/ hur ni använder benchmarking i förvaltningen 

b Hur länge har förvaltningen använt jämförelsearbete? 

I Har ni sett någon utveckling kring benchmarkingarbetet i kommunen (Betydelse, användning etc.) 

II Hur länge har du personligen arbetat med Benchmarking? 

III Vilka på förvaltningarna är involverade i arbetet med Benchmarking? 

IV När är arbetet kring benchmarking som tydligast i förvaltningen 



             

c Förvaltningens jämförelsearbete , Vad är det ni jämför? (VAD) 

● Strategiskt = Jämförelse av strategiska val 

-Jämför ni era strategiska val med andra? 

- Om JA: Vad är ert syfte med jämförelse av strategier? 

- Vilken påverkan kan jämförelseresultatet ha på organisationen? 

● Resultat = Jämförelse av nyckeltal/prestationer i förvaltningen 

-Vilka typer av mått använder ni här? 

-Vilka är era finansiella- och icke-finansiella mått? 

-Vad avser dessa mått svara på? 

- Vilken påverkan kan jämförelseresultatet ha på organisationen? 

● Processer = Jämförelse av arbetsprocesser 

-Jämför ni era arbetsprocesser med andra? 

-Om ja: Vad är syftet med jämförelsen av arbetsprocesser?  

- Vilken påverkan kan jämförelseresultatet ha på organisationen? 

d Med vilka jämför ni er mot? ( VAR) 

● Internt = Mellan olika avdelningar i förvaltningen/kommunen? 

● Konkurrenter = Mot andra kommuner? 

● Funktionellt = Mot externa organisationer oavsett sektor/marknad? 

e Hur går processen till i benchmarkingarbetet? (HUR) 

I Hur ser det normala tillvägagångssättet ut? 

II Vilka svårigheter upplever kring arbetet med Benchmarking? 

f Vilket inflytande har ni på förvaltningen över valen av 

I Vad som skall jämföras? 

II Mot vilka det skall jämföras? 

g I våran studie har vi valt att göra en uppdelning inom benchmarkingprocessen Vad , Var och hur. 

Överensstämmer dessa med er uppfattning av vad ett benchmarkingarbete innehåller? 

I Om inte: Vilka andra frågor/ faktorer är viktiga att ta ställning till här? 

h Vilka mått/nyckeltal är centrala i er förvaltningen? 

I Utgör dessa mått fokus för ert jämförelsearbete? 



             

i Vad används resultatet av ert jämförelsearbete till?  

I Var i förvaltningen kan vi se resultatet av benchmarkingarbetet (Dokument, möten, rapporter) 

4 Övrigt 

a Hur upplever du att benchmarkingarbetet fungerar på er förvaltning? 

b Vad är viktigt att tänka på vid genomförandet av benchmarkingarbetet? 

c Hur lång tid brukar ett benchmarkingarbete hålla på? 

d Finns det något du vill tillägga som du anser vi har missat att fråga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



             

Bilaga 2 - Kompletterande Intervjuguide, Socialchef Falkenberg 
Bilagan ger en översikt över den frågan vi ställde under den kompletterande intervjun med Malin Krantz 

 

1. Jämför sig förvaltningen mot någon organisation som inte hör till den bransch ni verkar i? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



             

Bilaga 3- Hörby kommuns interna benchmarking. 
Exempel på intern benchmarking från Hörby kommuns Socialförvaltning.  

  



             

Bilaga 4- Falkenberg kommuns externa benchmarking. 
Exempel på extern benchmarking från Falkenbergs kommuns Socialförvaltning.  
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