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EXAMENSARBETE 
 
 

Verifiering av benchmarkingprocess 
Aftersales & Service, Saab Automobile AB 

 
 

Sammanfattning 
Under våren 2002 utvecklades en benchmarkingprocess åt Aftersales & Service, Saab 
Automobile AB. Då processen endast byggde på teoretiska grunder var detta 
examensarbetes mål att verifiera den framtagna processen genom ett testutförande. 

Då detta arbete utfördes enligt den framtagna processen upptäcktes ett antal brister. Det 
som främst var otydligt eller saknades var viktiga punkter så som framtagning av egna 
referensvärden och arbetsmetoder, valet av konkurrenter samt tillvägagångssätt vid 
själva utförandet. En reviderad process har tagits fram för att få ett strukturerat 
arbetssätt för benchmarking. 

I testutförandet gjordes jämförelser mellan Saab och tre andra bilmärken. Inom områden 
som berör service- och reparationsbarhet undersöktes tider och priser till kund. Även 
utrustning samt sökstrategi kring elektronisk felsökning jämfördes. Tillverkare, import-
örer samt återförsäljare kontaktades för informationsutbyte angående dessa områden. 
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DISSERTATION 
 
 

Verification of Benchmarking Process 
Aftersales & Service, Saab Automobile AB 

 
 

Summary 
During the spring term 2002 a benchmarking process was developed for Aftersales & 
Service, Saab Automobile AB. The process was based on theoretical studies only; there-
fore the aim of this project was to verify the process by a test performance. 

Since this project was performed according to the existing process, a few weaknesses 
were discovered. It was mainly the lack of, or the indistinctiveness of some important 
steps such as establishing reference values and work methods, the choice of competitors 
and the procedure of the actual performance. A revised process has been developed with 
the purpose to obtain a uniformed and structured work method with benchmarking. 

The test performance consisted of comparisons between Saab and three other brands. 
Within the area of serviceability, time and price for customers were compared. Also 
equipment and strategy for troubleshooting were examined. Manufacturers, dealers and 
importers were contacted for exchange of information regarding these areas. 
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1 Inledning 
Detta examensarbete är på 10 poäng, C-nivå, och ingår i utbildningen Maskiningenjör 
med inriktning mot Produktutveckling, 120 p vid Högskolan i Trollhättan/Uddevalla. 
Arbetet har utförts åt Aftersales & Service, Saab Automobile AB. 

Då en ny bilmodell presenteras är det viktigt att Aftersales & Service redan vid 
konstruktionsstadiet tar ansvar för att kundfärdig bil är service- och reparationsvänlig. 
Saab har som mål att deras produkter genomgående ska ligga i topp jämfört med sina 
konkurrenter. En metod som kan bidra till att detta mål uppnås är benchmarking, ett 
systematiskt arbetssätt att jämföra sig med och lära av de bästa företagen. Syftet är att få 
insikt och kunskap som kan omsättas till effektiva förbättringar i den egna 
verksamheten. 

1.1 Bakgrund 
Ett examensarbete utfördes hos Aftersales & Service under våren 2002, där en 
”benchmarkingprocess” togs fram (Larsson & Ruotsalainen, 2002, s. 11-16). Då den 
framtagna processen endast baserades på teoretiska studier var ett önskemål att detta 
examensarbete skulle utföras i form av en testgenomgång för att verifiera processen. 
Det material som togs fram kom sedan att fungera som bakgrundsinformation till en 
kravspecifikation inför kommande nybilsprojekt. 

De områden inom Aftersales & Service som främst berörts av examensarbetet är: 

Serviceability (SVA) 
Med SVA menas hur lätt det är att utföra de serviceåtgärder bilen kräver under sin 
livslängd. De kan delas upp i fyra huvudområden: 
 Kundens service - möjlighet att kunden utför exempelvis säkrings-, glödlamps- 

och däckbyte med medföljande verktyg. 
 Periodiska serviceåtgärder, d.v.s. serviceprogram - planeras då tekniken är 

otillräcklig eller för dyr för att vara bilens livslängd ut, så som motorolja, 
tändstift m.m. 

 Ickeperiodiska serviceåtgärder - ej planlagda serviceåtgärder där komponenters 
livslängd är svårare att förutspå p.g.a. slitage, så som bromsar, avgassystem, däck 
m.m. 

 Reparationer - ett antal reparationer som ofta jämförs i media och av 
försäkringsbolag mot konkurrenterna, så som krockskador, byte av 
strålkastarinsatser m.m.  
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Ease of Ownership (EOO) 

Med EOO menas att det ska vara enkelt och attraktivt att äga en Saab. Kunden ska få 
reda på ungefärliga kostnader för reparationer när bilen lämnas in, det ska inte vara 
långa väntetider för service och reparationer, instruktionsboken ska vara enkel att 
använda och att förstå m.m. 

 
Cost of Ownership (COO) 

Med COO menas att hålla ägandekostnaderna så låga som möjligt. För Aftersales & 
Service innefattar detta service- och underhållskostnader. Reparationsmetoder tas fram 
för att minimera tid och kostnad, priset på reservdelar hålls nere så mycket som möjligt 
etc. 

1.2 Syfte och mål 
Examensarbetets mål var att den framtagna benchmarkingprocessen skulle verifieras 
genom ett testutförande. Det resultat som framkom av testutförandet skulle sedan 
fungera som bakgrundsmaterial till en kravspecifikation inför kommande nybilsprojekt. 

1.3 Avgränsningar 
Testutförandet utfördes med avseende på: 

 Periodiska serviceåtgärder – intervall, tid, pris ut till kund. 

 Ickeperiodiska serviceåtgärder – tider, pris ut till kund. 

 Elektronisk felsökning – sökstrategi, hur avancerad utrustning konkurrenterna 
har. 

2 Saab Automobile AB 
Saab Automobile AB ägs av General Motors (GM). Huvudkontoret ligger i Trollhättan 
där även produktion och teknisk utveckling finns. Antalet anställda 2002 var ca. 8 500 
personer och samma år hade man en försäljning på drygt 120 000 bilar. 

Övriga produktionsorter: 

Nyköping, Sverige - huvudlager och distributionscenter för reservdelar och tillbehör. 

Göteborg, Sverige - försäljning och marknadsföring, tillverkning av manuella växel-
lådor. 

Södertälje, Sverige - utveckling och tillverkning av fyrcylindriga bensinmotorer. 

Graz, Österrike - tillverkning av Nya Saab 9-3 Cabriolet hos Magna-Styhr Fahrzeug-
technik. 
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Saab finns representerade i mer än 50 länder världen över. De viktigaste marknaderna är 
USA, Storbritannien, Sverige, Tyskland, Italien, Australien, Frankrike, Nederländerna 
och Norge. 

Saabs nuvarande (april -03) bilmodeller är: 

 Saab 9-5 Sedan 

 Saab 9-5 SportCombi 

 Saab 9-3 SportSedan 

 Saab 9-3 SportSedan Cabriolet 

 Saab 9-3 CombiCoupé 

2.1 Aftersales & Service  
I den alltmer hårdnande konkurrensen är det inte så mycket som skiljer de olika varu-
märkena åt när det gäller teknik, design etc. Något som därför kan vara avgörande är 
hur väl kundens förväntningar uppfylls under den tid man äger bilen.  

AS & S övergripande mål är att säkerställa att kunden får en god service under hela sitt 
Saabägande. För att uppnå detta mål ges återförsäljare och verkstäder den service och 
support de behöver för att tillgodose kundernas förväntningar. 

2.1.1 UP 

UP är beteckningen på den avdelning inom AS & S som administrerar och hanterar 
nybilsprojekt. Det är hos UP som detta examensarbete utförts och det är främst denna 
avdelning som utför benchmarkingprojekt inom AS & S. 

3 Benchmarking 
Benchmarking är en metod för att jämföra sig med och att lära av de bästa företagen, 
organisationerna m.m. på ett systematiskt och effektivt sätt. De ”bästa” behöver inte 
nödvändigtvis finnas inom samma bransch. Det finns olika varianter av benchmarking, 
beroende på vad det är som ska jämföras. En indelning som gjorts är (Berggren 1992, s. 
16): 

Intern benchmarking: Jämförelse med en funktion internt i företaget som har likartade 
uppgifter eller produkter. 

Benchmarking med konkurrenter: Jämför sina egna produkter och processer med 
direkta konkurrenter. 

Funktionell benchmarking: Jämför sina egna processer med motsvarande processer i 
andra företag. 
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Generell benchmarking: Förebilder söks hos företag, oavsett bransch, som anses vara 
ledande på något vis. 

Den variant som lämpar sig bäst att arbeta med inom AS & S är ”Benchmarking med 
konkurrenter”. Detta beroende på att AS & S inte arbetar med att ta fram nya konstruk-
tionslösningar utan sätter krav för att bilen ska vara så service- och reparationsbar som 
möjligt. I vissa fall kan det dock vara lönande att utföra en ”Generell benchmarking” då 
man går utanför sin egen bransch för att identifiera förebilder och på så sätt kan hitta 
t.ex. nya konstruktionslösningar eller förbättrade arbetsmetoder. 

3.1 Fördelar med benchmarking 
Anledningen till att resultatet blir bättre när man jobbar systematiskt med benchmarking 
kan sammanfattas i dessa punkter (Forlin et al. 2002, s.4-5): 

 Möjliggör jämförelse med och lärande från andra företag. 

 Ger insikt i nya sätt att lösa problem och utmanar gamla. 

 Gör det möjligt att samla in information för att sätta offensiva och realistiska mål. 

 Ger ökat medvetande om kostnader, prestanda, produkter och service jämfört 
med konkurrenternas. 

3.2 Viktiga punkter att tänka på vid benchmarking 
Trots att benchmarking är en relativt enkel förbättringsmetod finns det några fallgropar 
att se upp för. Nedan följer några punkter som är viktiga att tänka igenom innan arbetet 
börjar (Berggren 1992, s. 10), (Forlin et al. 2002, s.11): 

Val av konkurrenter – tid bör läggas på att hitta de verkliga konkurrenterna, de som är 
bäst inom ett visst område. 

Säkerställ företagsledningens stöd - för att nå framgång med benchmarking är det 
nödvändigt att företagsledningen stöder projektet fullt ut samt att de tillhandahåller 
nödvändiga resurser.  

Förbered noggrant - för att benchmarking ska ge önskad effekt krävs det noggranna 
förberedelser. En projektbeskrivning sätts upp innehållande syfte, mål och 
avgränsningar. 

Följ en modell - som tidigare nämnts är benchmarking en systematisk metod. En 
förutsättning för att lyckas med systematiken är att följa en modell. 

Erfarenhet - benchmarking bygger på erfarenheter, man får ut mer av metoden allt 
eftersom erfarenheterna ökar. T ex. upprättas en databas där information om resultat 
från olika projekt, kontaktpersoner m.m. registreras. 
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3.3 Etiska riktlinjer 
I de fall där kontakt med konkurrenter tas handlar det om ett ömsesidigt och förtroende-
fullt utbyte av information. För att alla inblandade parter ska ha samma uppfattning om 
vad samarbetet innebär underlättar det att arbeta utifrån de etiska riktlinjer för 
benchmarking som finns (Forlin et al. 2002, s.49): 

Legala aspekter - undvik diskussioner eller åtgärder som kan leda till eller antyda 
intresse av handelshinder, planer för uppdelning av marknader eller kundgrupper, 
prisöverenskommelser mellan konkurrenter m.m. 

Informationsutbyte – delge er benchmarkingpartner information av samma typ och 
kvalitet som ni själv förväntar er att få.  

Sekretess - behandla den information som framkommer vid benchmarkingutbytet som 
konfidentiell för utomstående. 

Användning - information som erhålls genom benchmarking ska endast användas för 
att formulera mål och metoder för förbättring inom de företag som deltar i 
benchmarkingprojektet.  

4 Genomförande av ”benchmarkingprocess”  
Den ”benchmarkingprocess” som togs fram som ett examensarbete hos AS & S under 
våren 2002 sammanfattades som ett flödesschema (fig. 4.1), följt av korta förklaringar 
till varje steg (Larsson & Ruotsalainen, 2002, s. 11-16). 

Detta examensarbete började med en omfattande litteraturstudie kring benchmarking för 
att kunna göra en objektiv och korrekt bedömning av processen. Testgenomgången har 
sedan utförts enligt processen och dess steg. 
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 Fig. 4.1 Flödesschema över den process som togs fram vid ett tidigare examensarbete och som följts

vid testutförandet i detta examensarbete. 

4.1 Steg 1- Start  
I det första steget är det tänkt att ett SOB- möte hålls för att samla alla berörda personer 
och informera om vilken status kommande benchmarking har. Eftersom detta var ett 
testutförande och omfattningen mycket begränsad uteslöts detta. 

4.1.1 Kartläggning av projektet 

Vid kartläggningen definierades projektet tillsammans med gruppmedlemmar från UP. 
Då beslutades vad som skulle jämföras, målet med arbetet samt vilka konkurrenter som 
var intressanta. 
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De punkter som ingick och fastställdes i kartläggningen var: 

Målet med genomförandet: Det huvudsakliga målet med denna testgenomgång var 
verifiering av den framtagna benchmarkingprocessen. Det resultat som framkom av 
testutförandet ska fungera som bakgrundsmaterial till en kravspecifikation från A S & S 
inför Saabs kommande nybilsprojekt.  

Projektets avgränsningar: Testutförandet utfördes med avseende på: 

 Periodiska serviceåtgärder – intervall, tid, pris till kund 

 Ickeperiodiska serviceåtgärder – tid, pris till kund  

 Elektronisk felsökning – sökstrategi, hur avancerad utrustning konkurrenterna 
har 

Samtliga prisuppgifter är hämtade från Stockholmsområdet för att få en så korrekt 
jämförelse som möjligt. 

Konkurrenter: Tre olika bilmärken samt två Saabbilar med olika prestanda valdes ut 
för jämförelse. Anledningen till att det var två Saabbilar är att konkurrenterna skiljer sig 
åt motormässigt och det underlättade då jämförelse. Av hänsyn till medverkande BM-
partners samt till sekretess, benämner vi bilarna som Bil 1, Bil 2, Bil 3 osv. 

Tidplan med aktiviteter: Ett ganttschema innehållande de olika aktiviteterna togs fram 
för projektet (bilaga 1). 

Nedan följer en mer utförlig beskrivning av vissa aktiviteter: 

 Besök hos Saab ANA, Trollhättan, i syfte att få insikt i hur Saabs egen verksam-
het fungerar inom serviceområdet. 

 Möte med representanter från avd. ”Konkurrentbilinformation och -analys” för 
att fastställa Saabs tillvägagångssätt vid konkurrentkontakter. 

 Kontakt med identifierade konkurrenter och besök hos återförsäljare för att få 
information angående deras arbetsrutiner m.m. inom de områden jämförelse 
kommer att ske. 

 Sammanställning av Saabs tider och priser som sedan används vid informations-
utbytet. 

4.1.2 Val av profilgrupp 

En tvärfunktionell grupp, s.k. profilgrupp, utsågs av Hans Nilsson (handledare under 
examensarbetet) för att i fortsättningen delta i projektet. Gruppen bestod av: 

 Jenny Gustafson, student vid HTU 

 Camilla Widén, student vid HTU 

 Hans Nilsson, stf. gruppchef, UP  
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 Michael Strandberg, projektledare, UP 

 Björn Danielsson, projektledare, UP 

 Christian Gustafsson, gruppchef, USV (Service Preparation) 

Då arbetet utfördes som ett examensarbete, fungerade de fyra sistnämnda mest som stöd 
och vägledning under projektets gång.  

4.2 Steg 2 – Profilgruppen  
I detta steg preciseras förbättringsområdena ytterligare och bryts ner till en mer 
detaljerad nivå. Dessutom skapas en handlingsplan över hur arbetet ska utföras och vem 
som ansvarar för de olika aktiviteterna. 

4.2.1 Identifiering av förbättringsområden 

Med identifiering av förbättringsområden menas att en mer exakt bestämning görs av 
vilka detaljer som ska jämföras. Då testutförandet inte var så omfattande, kunde inte de 
redan bestämda områdena brytas ned så mycket mer. Det som bestämdes var att de 
periodiska serviceperioderna upp t.o.m. 170 000-180 000 km skulle jämföras samt att 
Saabs tio mest frekventa ickeperiodiska serviceåtgärder var de mest intressanta. Dessa 
är: 

1. Bromsskiva, framhjul 

2. Bromsskiva, bakhjul 

3. Bromsklots, framhjul 

4. Bromsklots, bakhjul 

5. Avgassystem 

6. Torkarblad 

7. Glödlampa, strålkastare 

8. Glödlampa, baklykta 

9. Vattenpump 

10. Bränslepump 

4.2.2 Handlingsplan 

Då profilgruppen identifierat aktuella förbättringsområden planerades det kommande 
testutförandet: 

 Framtagning av referensvärden (tider och priser) för service och reparationer 
samt fastställande av Saabs arbetsgång vid felsökning. Tider och priser hämtas ur 
”Menu Pricing”, en databas med paketprislistor och tider.  
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 Undersöka om det inom Saab finns namn på kontaktpersoner hos de utvalda 
konkurrenterna. Om så fallet är, bör dessa användas för den första kontakten. 

4.3 Steg 3 – Utförande av testgenomgång  
Efter att ha sammanställt Saabs egna referensvärden samt arbetsmetod vid felsökning, 
undersöktes om någon inom organisationen redan hade kontakter med personer hos de 
identifierade konkurrenterna. Detta resulterade i att vi fick namn på personer att 
kontakta hos samtliga konkurrenter. 

Då det kan vara svårt att få ett utbyte av information med återförsäljare, var intentionen 
att i första hand ta kontakt med importörer alt. tillverkare. Anledningen till det är att 
återförsäljare oftast inte har någon användning, och då heller inget intresse, för den här 
typen av informationsbyte. 

4.3.1 Tillvägagångssätt  

Periodiska serviceåtgärder: Informationsutbyte med samtliga konkurrenter gällande 
tider och priser ut till kund för de periodiska serviceåtgärderna. Detta gäller de service-
åtgärder som görs upp till 170 000 km alt. 180 000 km, beroende på intervall.  

Ickeperiodiska serviceåtgärder: Informationsutbyte med samtliga konkurrenter 
gällande tider och priser ut till kund för de ickeperiodiska serviceåtgärderna. 

Elektronisk felsökning: Återförsäljare för respektive bilmärke besöktes för att studera 
arbetsgången vid elektronisk felsökning. Här undersöktes också vilken typ utrustning 
som användes.  

4.4 Steg 4 - Analys och sammanställning 
Då det inte är angett vad som ingår i de tider som erhållits vid informationsutbytet bör 
försiktighet iakttas innan några slutsatser dras. När tider sätts för arbeten så gäller de 
inte endast den tid det tar att t.ex. byta bränslepump. Även tid för att få bilen på plats, 
hämta reservdelar, läsa instruktioner m.m. tas med i beräkningen.  

När det gäller timdebitering så anger biltillverkaren endast rekommenderat pris och det 
är sedan upp till respektive återförsäljare/verkstad att sätta det pris de anser är lämpligt. 
Anledningen till att samtliga prisuppgifter i detta projekt är hämtade från Stockholms-
området beror på att den geografiska placeringen har betydelse. Vid jämförelse mellan 
Stockholm och en svensk mellanstor stad så kan det skilja några hundralappar på tim-
priset. Mellan de bilmärken som deltagit i detta projekt skiljer det mycket på timdebi-
teringen. Skillnaden mellan det lägsta och det högsta är vid service ca 500 kr och vid 
övriga reparationer ca 250 kr.  

Saab har något som kallas för ”konkurrensutsatta priser”. Det innebär att märkes-
verkstäder erbjuder ett lägre pris för arbeten som ofta görs hos oberoende verkstäder. 
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De konkurrensutsatta priserna kan även gälla reservdelar som kan köpas som 
piratkopior hos bensinmackar, lågpriskedjor m.m. Att det skiljer så mycket vid 
timdebiteringen kan då bero på att priset hos de som har en lägre timkostnad är 
konkurrensutsatt.  

Då detta arbete endast är en testgenomgång och fokus riktas mot den framtagna BM-
processen gjordes ingen djupare analys av det resultat som framkommit ur det 
insamlade materialet. För att det skulle vara möjligt krävdes medverkande av de övriga 
medlemmarna i profilgruppen, men som nämnts tidigare i rapporten, har de endast 
fungerat som stöd och vägledning. Det innebär att de inte hade någon avsatt tid för detta 
projekt. Materialet har lämnats över till de övriga gruppmedlemmarna för att studeras 
när tillfälle ges. 

4.4.1 Periodiska serviceåtgärder 

Den totala kostnaden för de periodiska serviceåtgärderna, genomsnittlig 
kostnad/servicetillfälle samt servicekostnad/mil beräknades upp till 170 000 km alt. 180 
000 km, beroende på intervall (fig. 4.2)  

För Bil 3 ingår service de första tre åren alternativt mätarställning upp till 80 000 km, 
men även om kunden skulle betala för dessa så ligger de lägre i pris än tre av de fyra 
övriga. Bil 3 har heller inte fasta serviceintervall utan det är behovsanpassat, dvs. att 
intervallen anpassas till förarens individuella körsätt. 

Något som spelar en viktig roll vid jämförelse är timdebiteringen, vilket utesluts i denna 
rapport p.g.a. sekretess. Det som är osäkert är om de timprisuppgifter som erhållits är 
rekommenderade priser eller om de är hämtade från märkesverkstäder.  

 

  Periodiska serviceåtgärder  

         

   Bil 1 Bil 2 Bil 3* Bil 4 Bil 5  

  Total servicekostn. (SEK): 22 311,00 25 278,00 13 382,00 30 461,00 47 856,00  

  Kostn./servicetillfälle (SEK): 2 479,00 4 213,00 1 912,00 3 385,00 5 317,00  

  Servicekostnad/mil (SEK): 1,31 1,40 0,76  1,79 2,66  

  Serviceintervall (km/år): 20 000/1 30 000/2 ~25 000/- 20 000/1  20 000/1  

         
  *) Fri service första 3 åren/80 000 km. Behovsanpassad.   
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4.4.2 Ickeperiodiska serviceåtgärder 

Fig. 4.2  Sammanställning av kostnader för de periodiska serviceåtgärderna. 

För att göra sammanställningen av de ickeperiodiska serviceåtgärderna lättåskådlig 
presenteras resultatet i diagramform. Ett av diagrammen visar bytestiderna och trots att 
värdena på tidsaxeln uteslutits ges en uppfattning om hur mycket det skiljer mellan de 
olika bilarna (fig. 4.3). Det andra diagrammet visar kostnaderna ut till kund för dessa 
byten (fig. 4.4).  

Något som är anmärkningsvärt är att kostnaden för byte av bränslepump på Bil 3 ligger 
betydligt lägre än de övriga, men tar längre tid att byta. En annan intressant iakttagelse 
är att avgassystemet på Bil 4 har den kortaste bytestiden, men priset ligger ändå högst. 
Detta kan bero på ett flertal faktorer. Priserna kan vara konkurrensutsatta, det kan vara 
en billig alt. dyr konstruktionslösning eller så kan det bero på hur frekvent dessa byten 
görs.  

De ickeperiodiska serviceåtgärderna som har jämförts är Saabs mest frekventa och hur 
ofta dessa utförs på de övriga bilarna har inte undersökts i denna testgenomgång. 

 

Bytestider - Ickeperiodiska serviceåtgärder

Brom
ss

kiv
a, 

fra
mhju

l

Brom
ss

kiv
a, 

ba
kh

jul

Brom
sk

lot
s, 

fra
mhju

l

Brom
sk

lot
s, 

ba
kh

jul

Avg
as

sy
ste

m

Tork
arb

lad

Vatt
en

pu
mp

[h]

Bil 1
Bil 2
Bil 3
Bil 4
Bil 5

 
 Fig. 4.3  Sammanställning av bytestider för de ickeperiodiska serviceåtgärderna. 
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Kostnad - Ickeperiodiska serviceåtgärder

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000

Brom
ss

kiv
a, 

fra
mhju

l

Brom
ss

kiv
a, 

ba
kh

jul

Brom
sk

lot
s, 

fra
mhju

l

Brom
sk

lot
s, 

ba
kh

jul

Avg
as

sy
ste

m

Tork
arb

lad

Vatt
en

pu
mp

[SEK]

Bil 1
Bil 2
Bil 3
Bil 4
Bil 5

 
 

 

4

S
f
s
e
v

D
k
u
n
d

E
d
ä
e

R
o
u

 

Fig. 4.4  Sammanställning av kostnader för de ickeperiodiska serviceåtgärderna. 
.4.3 Felsökning 

aab använder sig av ett bärbart instrument, Tech 2, som kopplas in i bilen och läser ut 
elkoder ur samtliga sökbara system. Felkoderna visas i en display tillsammans med en 
ymptombeskrivning. Felsökningen kan alltså ske där bilen står. Som komplement finns 
tt PC-baserat system, WIS (Workshop Information System), som innehåller Saabs 
erkstadsböcker. 

e övriga bilmärkena använder liknande system. Den största skillnaden är att samtliga 
onkurrenter har kombinerat felsöknings- och informationssystem. I basutförandet finns 
trustningen samlad på en vagn, vilket gör att det smidigaste är att flytta bilen dit utrust-
ingen är placerad. Samtliga har även bärbara, mindre varianter som komplement, men 
et kostar mycket att köpa in dem så många verkstäder nöjer sig med den stationära.  

tt av de bilmärken som undersökts har kommunikation via radiolänk mellan bil och 
ator, vilket gör att man slipper kablar. Vidare är det skillnader i hur de olika systemen 
r uppbyggda och hur användaren får informationen (om det är mest text eller bilder 
tc.), men det undersöktes inte i detta arbete. 

esultatet av undersökningen visade att i dagsläget skiljer det inte mycket mellan de 
lika bilarna, men som med all annan teknik går utvecklingen fort fram även av 
trustning och system för felsökning.  
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4.5 Steg 5 – Nya krav och mål  
I detta steg kallar projektansvarig samtliga områdesansvariga till möte för att utforma de 
nya krav som ska leda till konkreta förändringar i kommande kravspecifikation. 
Eftersom detta examensarbete endast syftar till att ta fram bakgrundsmaterial till en 
kravspecifikation så har materialet lämnats över till de personer som arbetar med detta.  

4.6 Steg 6 – Processgenomgång  
I detta steg genomförs förändringar i processen då dessa behövs. Det kan vara nödvänd-
igt om det t.ex. sker förändringar gällande avdelningens arbetsuppgifter eller vid 
organisationsförändringar. 

En del oklarheter i processen upptäcktes under testutförandet. De har lett till en 
reviderad benchmarkingprocess, vilken presenteras i kapitel 5. 

5 Reviderad process 
Som nämndes i kapitel 3 är metoden ”Benchmarking med konkurrenter” det som lämpar 
sig bäst för AS & S. Nedan följer de förändringar som gjorts i den befintliga bench-
markingprocessen: 

Identifiering av konkurrenter: Detta sker vid ett senare tillfälle i den reviderade 
processen eftersom det inte kan göras förrän en exakt bestämning av förbättrings-
områden gjorts. Det är nödvändigt att lägga mycket tid på att hitta de förebilder som är 
ledande inom det specifika området. T.ex. kan ett bilmärke vara bra inom ett område, 
men sedan vara sämst inom ett annat.  

Konkurrentkontakt/konkurrentanalys: Det finns olika sätt att erhålla information 
beroende på vad som ska undersökas. Ett sätt kan vara att gå igenom konkurrentbilar 
och ett annat att ta kontakt med utvalda konkurrenter för utbyte av erfarenheter och 
information. Detta steg är ett tillägg som gjorts. 

Självkännedom: Olika typer av mått/referensvärden tas fram för att användas vid 
jämförelserna med andra företag. Detta har lagts till i det steg där benchmarking-
utförandet sker. 

Den nya benchmarkingprocessen bygger på den gamla, men är utförligare och 
förtydligad för att inte tid ska behöva läggas på utbildning av personal samt att 
benchmarkingprojekt utförs på ett enhetligt sätt. Ett nytt flödesschema har tagits fram 
för att enkelt få en uppfattning över den nya arbetsgången (bilaga 2).  

5.1 Steg 1 – SOB (Start of benchmarking) 
Då ett behov av benchmarking (BM) uppmärksammats sammankallar projektansvarig 
delprojektansvariga, linjechefer och andra i projektet berörda personer till möte för att 
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informera om status på kommande benchmarking. Resultatet av steg ett blir en BM-plan 
som ska förankras hos ledningen. 

5.1.1 Kartläggning av BM- projektet 

Projektet definieras, dvs. vad som ska ingå i BM. Följande punkter ska vara med: 

 Upprättande av tidsplan  

 Mål 

 Avgränsningar (ex. SVA, COO) 

 Förbättringsområden 

 Identifiera kundkrav  

5.1.2 Utse profilgrupp 

En tvärfunktionell profilgrupp utses, dvs. den grupp som i fortsättningen kommer att 
arbeta med BM-projektet. Syftet med en tvärfunktionell profilgrupp är att skapa en 
kunskapsbredd om komponenter och system i projektet samt att gruppmedlemmarna ska 
bevaka aktuella ansvarsområden.  

5.2 Steg 2 – Profilgruppsmöte 
Efter ett godkännande från ledningsgruppen sammankallar delprojektansvarig berörda 
personer till ett profilgruppsmöte. Vid detta möte skapar profilgruppen en BM-profil, 
dvs. en lista på områden som är i behov att förändras eller förbättras. 

5.2.1 Identifiera förbättringsområden/kartläggning 

 Vid kartläggningen av projektet bestäms vad som ska ingå i BM-aktiviteten, t.ex. driv-
linan. Identifiering av förbättringsområden innebär en mer exakt bestämning av vilka 
detaljer som ska ingå, t.ex. bryts drivlinan ner på en nivå som exempelvis berör service-
barheten/reparationsbarheten hos höger drivknut.  

5.2.2 BM-metod 

Bestäm vilken metod som ska användas, ”konkurrentkontakt” och/eller ”konkurrent-
analys”.  

Vid konkurrentkontakt eftersöks information som inte kan hämtas via tidningar, kund-
enkäter, myndigheter m.m. En förfrågan ges till de företag man är intresserad av 
angående ett ömsesidigt utbyte av information. Här är det en fördel att undersöka om 
det finns inarbetade kontakter inom företaget som kan vara till hjälp. Dessutom bör inte 
frågor ställas angående områden som Saab själva inte vill lämna ut. 
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Vid konkurrentanalys bedöms konkurrenternas förmåga att t.ex. tillgodose kundens 
behov och förväntningar. Ofta krävs det att konkurrentbilar finns tillgängliga. Detta 
arbete samordnas därför med avdelningen ”Konkurrentbilinformation och –analys”, 
CCIA. Vid detta tillfälle görs en grundlig genomgång av utvalda komponenter för att 
t.ex. se om de är lättåtkomliga för demontering och montering. Till hjälp kan befintliga 
BM- mallar användas.  

5.3 Steg 3  – Konkurrentanalys/konkurrentkontakt 
BM-planen som togs fram i steg 1 vidareutvecklas till en mer detaljerad nivå. Resultatet 
av denna planering blir en tidsbestämd aktivitetsplan. Planen ska innehålla:  

 Ett väl definierat start och slut av BM-aktiviteten 

 Vilka konkurrenter som ska ingå i BM 

 Vilka personer som kommer att utföra BM 

 Hur BM ska utföras  

 Tydliga frågeformuleringar 

 Vid konkurrentkontakt – Identifiera lämplig kontaktperson hos de utvalda 
konkurrenterna 

Lämpligtvis åskådliggörs detta i ett ganttschema för att enkelt kunna se arbetsgången 
och hur mycket tid som är avsatt för respektive aktivitet.    

5.3.1 Exempel på frågor vid konkurrentanalys 

Syftet med konkurrentanalys är att bedöma konkurrenterna. Nedan följer några exempel 
på frågor som kan fungera som vägledning vid konkurrentanalys (Berggren 1992, s. 32-
33): 

 Vad utmärker de olika konkurrenternas erbjudande? 
Produktegenskaper, garantier, service, priser, rabatter m.m. 

 Hur positionerar sig de olika konkurrenterna? 
Kartlägg marknadspositionen för de olika konkurrenterna. 

 Hur uppfattas konkurrenterna av kunderna, återförsäljare och övriga 
konkurrenter? 
Försök bedöma deras anseende. 

 Vilka framtida beteenden kan man vänta sig av de olika konkurrenterna? 
Uppskatta hur företagen kan tänkas utvecklas, vilka hot och möjligheter de 
kommer att möta. 
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5.3.2 Förberedelser vid konkurrentkontakt 

Den första kontakten tas förslagsvis på operativ ledningsnivå. Förbered innan kontakten 
en kort presentation av projektet, information om vad benchmarking innebär och vilka 
fördelar det kan medföra att ställa upp som partner. Som exempel kan nämnas (Forlin et 
al. 2002, s.12): 

 En organisation eller ett företag skapar mycket goodwill genom att acceptera att 
agera BM-partner i ett projekt. 

 Genom att agera förebild skaffar sig BM-partnern en ”ingång” till organisationen 
alt. företaget som initierat projektet. 

 Att agera förebild bidrar till att de egna medarbetarna lär sig mer om hur bench-
marking fungerar som förbättringsverktyg. 

5.4 Steg 4 – Utförande av benchmarking 
Egna referensvärden, arbetsmetoder m.m. tas fram för att möjliggöra jämförelse. Vid 
kontakt med konkurrenter är det troligt att de även vill veta hur man inom Saab arbetar 
med de områden det ställs frågor om. Förbered därför svar på de egna frågorna. Arbetet 
utförs sedan enligt aktivitetsplanen. 

5.5 Steg 5 – Analysera skillnader 
Sammanställ resultaten på ett lättåskådligt sätt. Jämför konkurrenternas resultat och 
prestationer punkt för punkt med de egna.  

5.6 Steg 6 – Nya krav & mål 
Projektansvarig sammankallar profilgruppen. Med hjälp av det sammanställda BM-
resultatet formas de nya krav som ska leda till förändringar i kommande kravspecifik-
ation. När gruppen enats om nya krav och mål är det viktigt att dessa dokumenteras. 
Resultatet av detta steg blir underlag för en ny/uppdaterad kravspecifikation. 

Förankra hos ledningen och de som direkt berörs. 

5.7 Steg 7 – Processgenomgång 
Då BM-processen är en levande process krävs ständig uppdatering. Projektansvarig 
sammankallar profilgruppen för en gemensam genomgång av utförd BM. När det finns 
behov av förändring utförs de i detta steg.  

6 Resultat 
Resultatet av detta examensarbete är en reviderad benchmarkingprocess (se kap.5). Då 
arbetet utfördes enligt den process som togs fram vid ett tidigare tillfälle var det ett 
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flertal frågetecken som uppstod, bl. a. saknades förklaringar över hur själva BM-
aktiviteten ska utföras. Det fanns ingen punkt där Saabs egna arbetsmetoder och 
referensvärden fastställs. Dessutom lades ingen större vikt vid att välja rätt 
konkurrenter.  

7 Diskussion och analys 
När vi började arbeta med detta projekt fann vi att det var skilda uppfattningar på Saab 
om vad en benchmarking är samt att den process som togs fram år 2002 är otydlig och 
kräver goda kunskaper inom BM för att kunna följas och ge önskade resultat. P.g.a. 
detta utformades processen på ett så tydligt och informativt sätt som möjligt för att 
möjliggöra att benchmarkingarbetet utförs likvärdigt vid varje projekt. Vi tror att då 
arbetet sker enligt denna reviderade process uppnås resultat som leder till förbättringar i 
verksamheten. 

Det är dock omöjligt att veta om den nya processen fungerar helt problemfritt. Då 
benchmarking hos AS & S sker främst sker vid nybilsprojekt är det ett omfattande 
arbete som kräver större resurser än vid det testutförande som gjorts i detta projekt. 
T.ex. arbetade inte samtliga deltagare i profilgruppen aktivt utan fungerade som stöd 
vilket innebar att steg 5 och 6 inte genomförts som det är beskrivet. 

CCIA hade tidigare försökt få information om konkurrenters tider och priser men utan 
framgång. När vi kontaktade konkurrenter gick det förvånansvärt bra, samtliga av de 
tillfrågade var positiva till att medverka i benchmarkingprojektet. Detta berodde 
troligtvis på att vi var tydliga angående vilket företag vi representerade, vad syftet med 
projektet var samt att det var frågan om ett ömsesidigt utbyte av information. En slutsats 
som kan dras av det är att mycket tid och arbete besparas på att vara ärlig och tydlig. 

7.1 Förslag till fortsatt arbete 
Ett förslag till fortsatt arbete är att undersöka vilket det lämpligaste sättet  för 
dokumentation av benchmarkingprojekt är. Förslagsvis upprättas en databas hos CCIA 
där information om  samtliga av företagets avslutade och pågående 
benchmarkingprojekt finns samlade. Det skulle förhindra att samma arbete görs flera 
gånger samt att det finns information om redan etablerade kontaktpersoner hos andra 
företag. Ett annat alternativ är att använda GM: s intranät där det finns en databas 
upprättad för benchmarkingprojekt. 
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