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SAMMANFATTNING 
 
Titel: Icke värdeskapande aktiviteter i ren service – En fallstudie om identifiering och 
kategorisering av spill inom banker 
 
Nivå: C-Uppsats i ämnet företagsekonomi 
 
Författare: Umit Aras & Viktor Lundberg 
 
Handledare: Tomas Källquist 
 
Datum: 2018 - Januari 
 
Syfte: Syftet är att med utgångspunkt i lean skapa förståelse för icke värdeskapande 
aktiviteter inom rena serviceorganisationer genom att identifiera och kategorisera spill. 
 
Metod: Studien utgår från den hermeneutiska forskningstraditionen och utifrån 
aktörsperspektivet bygger studien på en världsbild från det socialkonstruktivistiska 
synsättet. Studien har antagit en abduktiv ansats eftersom förståelse har nåtts genom en 
växelverkan mellan empiri och teori. Studien bygger på ett kvalitativt förhållningssätt 
inom vilket tio semistrukturerade intervjuer hos fem olika banker har varit grunden till 
det material som analyserats tematiskt. 
 
Resultat och slutsats: Resultatet tyder på möjligheter att identifiera och kategorisera 
icke värdeskapande aktiviteter inom ren service. Studien konkretiserar aktiviteter inom 
de spillkategorier som överförts från tillverkning till service men visar samtidigt att dess 
applicerbarhet inom ren service är perspektivberoende. Med avseende på om 
styrverktyget betraktas som beroende eller oberoende av aktörer visar studien att 
kategorierna kan behöva modifieras.  
 
Förslag till vidare forskning: På grund av studiens subjektiva begränsningar, samt 
fokus på banker, föreslår vi liknande studier på andra organisationer inom ren service 
för att pröva resultatet. För att etablera lean inom ren service föreslår vi även forskning 
som söker konkreta tillvägagångssätt för att reducera icke värdeskapande aktiviteter, 
eller söker att identifiera och kategorisera spill ur ett externt perspektiv.  
 
Studiens bidrag: Till skillnad från tidigare forskning om lean inom ren service bidrar 
studien med insikter i spillkategorierna genom att konkretisera aktiviteter. Studien 
bidrar även med ett modifierat förhållningssätt till spill och skiljer sig på så vis från de 
kategorier som presenteras i tidigare forskning. Slutligen styrker studien den tidigare 
forskning som hävdar att rena serviceorganisationer kan effektiviseras genom att 
applicera lean som styrverktyg.  
 
Nyckelord: Lean; ren service; icke värdeskapande aktiviteter; spill; spillkategorier. 



 

 

ABSTRACT 
 
Title: Non-value adding activities in pure service - A case study about identification 
and categorization of waste within banks 
 
Level: Final assignment for Bachelors Degree in Business Administration 
 
Authors: Umit Aras & Viktor Lundberg 
 
Supervisor: Tomas Källquist 
 
Date: 2018 - January 
 
Aim: Based on the principles of lean the purpose of the study is to create understanding 
for non-value adding activities in pure service by identifying and categorizing waste. 
 
Method: The study is based on the hermeneutical research tradition and the actors’ 
perspective. The study therefore builds on a worldview from the social constructivist 
approach. By achieving understanding through empirical and theoretical interactions the 
study assumes an abductive approach. The study is based on a qualitative approach 
within which ten semi-structured interviews at five different banks have been the basis 
of the material that has been analyzed thematically. 
 
Result and conclusion: The study suggests opportunities to identify and categorize 
non-value adding activities in pure service. The study concretizes activities within the 
categories of waste transferred from manufacturing to service, but indicates that its 
applicability in pure service is perspective-dependent. With regard to whether lean is 
considered dependent or independent of actors, the study shows that the categories may 
need to be modified.  
 
Suggestions for further research: Due to the limitations of the study, in terms of being 
subjective and only including banks, we suggest studies on other organizations in the 
pure service context to test the results. To establish lean within pure service, we also 
propose research that seeks concrete approaches on reducing non-value adding 
activities, or seeks to identify and categorize waste from an external perspective. 
 
Contribution of the thesis: Oppose to previous research on lean in pure service, the 
study contributes insights into waste categories by concretizing activities. The study 
also contributes with a modified approach to the categories of waste and thus differs 
from the categories presented in previous research. Finally, the study strengthens 
previous research, claiming that pure service organizations can be streamlined by 
applying lean principles. 
 
Keywords: Lean; pure service; non-value adding activities; waste; categories of waste. 
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1. Inledning  

1.1. Problematisering 
Lean production är ett styrmedel som introducerades under 50-talet av Taiichi Ohno 

efter att han observerat stora mängder icke värdeskapande aktiviteter, så kallat spill, 

inom tillverkning. Utifrån sina observationer kunde han påvisa förbättringsåtgärder 

inom produktionsflödet och på så sätt effektivisera verksamheten (Dahlgaard & 

Dahlgaard-Park, 2006). Trots att lean production introducerades under 50-talet dröjde 

det till slutet av århundradet innan det uppmärksammades i västvärlden. Omfamnandet 

av lean production i väst ska ha berott på en ekonomisk kris där företagsledare såg lean 

som en möjlig lösning (Holweg, 2007). Sedan introduktionen i västvärlden har lean 

production vuxit till att bli ett av de mest populära styrmedlen inom tillverkande 

organisationer (Wang & Chen, 2010). 

 

Inom forskningen råder det delade meningar om vad lean egentligen är (Pettersen, 2009; 

Shah & Ward, 2007; Piercy & Rich, 2009). Vissa definierar lean som ett verktyg för att 

eliminera spill i alla områden inom tillverkning (Bhuiyan & Baghel, 2005; Narasimhan, 

Swink & Kim, 2006). Andra definierar lean som att skapa värde genom att eliminera 

aktiviteter som inte anses vara värdeskapande (Baines, Lightfoot, Williams & 

Greenough, 2006; Fernando & Cadavid, 2007). Den sistnämnda definitionen underlättar 

appliceringen av lean i andra sammanhang än enbart tillverkning, därför kommer 

studien utgå från att lean handlar om att skapa värde genom att eliminera aktiviteter som 

inte anses vara värdeskapande. 

 

Servicesektorn beskrivs vara avgörande för ekonomin i utvecklade länder men 

majoriteten av organisationerna påstås inte nå upp till kundernas krav (Piercy & Rich, 

2009). Servicesektorn utsätts således för påtryckningar från intressenter att bli 

effektivare och lean förklaras vara ett möjligt svar på dessa påtryckningar (Pedersen & 

Huniche, 2011). Detta kan vara en anledning till att det har skett en överföring av lean 

mot service, där sjukvården är ett område som är mer beprövat, utvecklat och forskat 

kring (Pedersen & Huniche, 2011; Hadid & Mansouri, 2014; Radnor, Holweg & 

Warring, 2012). En förklaring till att denna överföring har varit möjlig är att 

arbetsprocessen inom sjukvården går att likna vid tillverkning (Piercy & Rich, 2009; 

Bortolotti, Romano & Nicoletti, 2009). Författarna förklarar att det dras paralleller 
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mellan patienter och produkter genom att de olika behandlingsstegen betraktas som ett 

löpande band för att kunna applicera lean som styrmedel.  

 

Det finns däremot serviceorganisationer där den faktiska servicen är produkten, och vars 

processer inom organisationen är svårare att likna vid tillverkning. Denna typ av 

serviceorganisation benämns som pure service, vilket vi i denna studie översätter till ren 

service. (Piercy & Rich, 2009; Bortolotti m. fl., 2009). Detta är relevant att betona 

eftersom det kan finnas svårigheter i att direkt applicera lean och dess 

tillverkningsanpassade begrepp inom organisationer som inte är tillräckligt lika 

tillverkande för att kunna överföra begreppen rakt av. För att kunna applicera lean inom 

andra områden än tillverkning finns det ett behov av att modifiera lean (Radnor & 

Osborne, 2013). 

 

Som tidigare nämnt utgår denna studie från att lean handlar om att identifiera icke 

värdeskapande aktiviteter för att eliminera eller reducera dem och på så vis effektivisera 

verksamheten. Icke värdeskapande aktiviteter definieras av Alwi, Hampson & 

Mohamed (2002) som de aktiviteter som tar tid och resurser men inte tillför värde till 

verksamheten.  

 

För att kunna identifiera icke värdeskapande aktiviteter kan spillkategorier användas 

som verktyg. Hadid & Mansouri (2014) förklarar att de traditionella spillkategorierna 

som präglat forskningen inom tillverkning har förts över till service. Piercy & Rich 

(2009) presenterar dessa som kontroller, misstag, dubbelarbete, onödiga rörelser, 

ineffektiva tillvägagångssätt, resursslöseri och väntetider. De belyser att begrepp har 

kunnat överföras från tillverkning till service men att det har skett utan större framgång 

inom ren service eftersom det akademiska underlaget om applicerbarheten av lean inom 

ren service har varit begränsat. 

 

Piercy & Rich (2009) samt Bortolotti m. fl. (2009) konstaterar utifrån sina 

undersökningar att det är möjligt att ta in lean i rena serviceorganisationer. De förklarar 

däremot att studierna inte är generaliserbara och att forskningen inom rena 

serviceorganisationer behöver utvidgas. Även Hadid & Mansouri (2014) belyser att 

forskningen inom rena serviceorganisationer har skett i lägre utsträckning än inom 

andra serviceområden. För att lean ska fungera som ett framgångsrikt styrverktyg 



 

3 

beskrivs det finnas ett behov av att modifiera lean när det ska appliceras i en annan 

organisation än tillverkande (Radnor & Osborne, 2013). Spillkategorier som är centrala 

inom tillverkning har enligt Piercy & Rich (2009) översatts för att passa in i service, 

men det finns ett behov av att undersöka om detta går att applicera i ren service. 

Identifiering av icke värdeskapande aktiviteter förespråkas som det första steget i att 

kunna applicera lean (Bortolotti m. fl., 2009) och genom att identifiera dessa aktiviteter 

är det möjligt att nå en djupare förståelse för hur en organisation verkar (Hadid & 

Mansouri, 2014). Med utgångspunkt i att spillkategorierna inte har behandlats 

tillräckligt djupt utan enbart har översatts upplever vi ett behov av att behandla och 

konkretisera dem. Genom att identifiera och kategorisera icke värdeskapande aktiviteter 

inom rena serviceorganisationer upplever vi att större förståelse för spillkategorierna går 

att nå och att de översatta spillkategoriernas applicerbarhet i ren service kan prövas.   

 

1.2. Syfte 
Syftet är att med utgångspunkt i lean skapa förståelse för icke värdeskapande aktiviteter 

inom rena serviceorganisationer genom att identifiera och kategorisera spill. 
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2. Metod 

2.1. Övergripande metodval 
Studien söker att skapa förståelse för icke värdeskapande aktiviteter genom en 

växelverkan mellan tidigare forskning och dialoger med aktörer inom rena 

serviceorganisationer. För att kunna nå denna förståelse kommer studien utgå från de 

övergripande metodval som presenteras nedan. 

2.1.1. Hermeneutiken 

Med avsikt att skapa förståelse leder Sohlberg & Sohlberg (2013) in oss i den 

hermeneutiska traditionen. De förklarar att den hermeneutiska traditionen blir viktig när 

det handlar om att skapa förståelse för områden som berör människors avsikter och 

handlingar. Sohlberg & Sohlberg (2013) beskriver att det inom hermeneutiken råder en 

uppfattning om att det inte går att leva utan att tolka och förstå, därför kommer 

forskaren av mänskliga aktiviteter i sin tur behöva tolka och förstå. För att bygga den 

kunskapsbas som krävs för att skapa förståelse för icke värdeskapande aktiviteter inom 

ren service upplever vi att kunskap behöver nås genom olika sätt. Ett sätt är att 

interagera med aktörer inom rena serviceorganisationer. Detta upplever vi däremot inte 

som tillräckligt utan vi är medvetna om att studien behöver utgå från tidigare forskning 

som kan leda oss i rätt riktning. Eriksson & Hultman (2014) beskriver att 

hermeneutiken även handlar om att tolka texter, och på så vis nå kunskap genom en 

slags interaktion med författaren. Studien grundar sig således på kunskap genom direkta 

interaktioner med aktörer inom rena serviceorganisationer samt indirekta interaktioner 

med författare. 

 

I och med att vi söker att föra över lean från tillverkning till service, genom att söka 

förståelse för icke värdeskapande aktiviteter, är det naturligt att utgå från en 

hermeneutisk tradition eftersom vi i viss mening söker att föra över något från en värld 

till en annan. Parker (2012) och Gadamer (2006) beskriver just upptäckandet av nya 

världar, eller överföringen mellan två världar som syftet med den hermeneutiska 

traditionen. Att studien söker att överföra lean till ren 

service genom tolkning och förståelse, och inte genom att främst söka kausala samband, 

är enligt Arbnor & Bjerke (1994) och Kinsella (2006) kännetecknande för den 

hermeneutiska traditionen. 
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Något som präglar denna studie är vad Lindholm (1999) kallar för den allmänna 

kunskapsspiralen. Han förklarar att kunskap är en växling mellan förklaringar och 

förståelse och att även om förståelsen är fokus behöver den förklaras. Den 

hermeneutiska spiralen går från förförståelse om ett visst sammanhang till en tolkning 

som skapar ny mening och i sin tur leder till förståelse. Studien anpassas löpande efter 

den förståelse som genereras under studiens gång och vi anser att det finns stor vikt i att 

inte fastna vid sådant som inte är relevant för att nå den djupare förståelsen. Detta 

betyder att studien ständigt revideras allteftersom ny kunskap uppnås för att behandla 

syftet. Arbetsprocessen går även att beskriva som ett arbete med olika mindre delar som 

tillsammans bildar helheten, vilket Sohlberg & Sohlberg (2013) framför som vanligt 

inom den hermeneutiska traditionen. 

2.1.2. Aktörssynsättet 

För att förståelse ska vara möjlig att uppnå behöver kunskap genereras genom en insikt i 

rena serviceorganisationer. Vi upplever likt tidigare nämnt att aktörerna inom 

organisationerna kan bidra med den insikt som krävs för att skapa den djupare 

förståelsen. Detta betonar även Arbnor & Bjerke (1994) när de förklarar att en viktig 

skillnad mellan forskning som söker förståelse och förklarande forskning är hur 

aktörernas betydelse betonas inom förståelseforskningen. Eftersom aktörerna är 

intressanta för studien leder Arbnor & Bjerke (1994) in oss i vad de kallar för 

aktörssynsättet. Ambitionen inom aktörsperspektivet är att skapa förståelse för sociala 

företeelser men för att detta ska vara möjligt behöver vi först och främst utveckla en 

förståelse för verklighetsbilderna hos individerna som skapat de sociala företeelserna.  

 

Som tänkande individer har vi förförståelser och hypoteser om vad vi upplever kan vara 

spill inom rena serviceorganisationer. Vi finner dock att det är viktigt att inleda studien 

och interaktionerna med respondenterna på ett neutralt plan för att skapa en förståelse 

för deras uppfattningar och inte späda på våra egna hypoteser. Detta ligger i linje med 

Arbnor & Bjerkes (1994) betoning på att de studerade har egna avsikter och att det är 

viktigt att uppmärksamma det respondenterna upplever som viktigt och inte det som 

ligger i linje med forskarens verklighetsbilder. Även Bryman & Bell (2013) betonar att 

vägen till djupare förståelse går genom att försöka få tillgång till respondenternas 

medvetande.  
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Det har redogjorts för att studien intresserar sig för spill inom rena 

serviceorganisationer, att aktörerna ska bidra till insikten i organisationerna och att det 

ligger vikt i att belysa vad aktörerna upplever som relevant utifrån sina 

verklighetsbilder. Detta upplevs som viktigt att poängtera eftersom det medför 

konsekvenser. Genom att fokusera på ett fåtal subjektiva verklighetsbilder kan svaren 

inte generaliseras mot en population, detta betyder däremot inte att det som presenteras i 

studien inte är sant. Arbnor & Bjerke (1994) förklarar att aktörssynsättet företräder en 

vetenskapsuppfattning om att det kan finnas flera sanningar till ett problem och det vi 

presenterar i denna studie är respondenternas subjektiva sanningar, i form av deras 

upplevelser om spill i rena serviceorganisationer.  

2.1.3. Socialkonstruktivism 

Berry & Otley (2004) förklarar att det finns ett behov av konstruktivistiska studier inom 

verksamhetsstyrning. Genom att betona betydelsen av ett aktörssynsätt utgår vi även 

från att verkligheten är beroende av oss som verkar inom den och att kunskap kan nås 

genom sociala interaktioner. Om studien skulle bygga på en uppfattning om att kunskap 

inte kan nås genom sociala interaktioner skulle det inte finnas någon mening med att 

söka insikter genom interaktioner med aktörer. Detta innebär att studien utgår från 

socialkonstruktivismen som handlar om att verkligheten existerar genom sociala 

konstruktioner som aktörerna inom den skapar (Arbnor & Bjerke, 1994).  

 

Eftersom studien bygger på interaktioner med andra människor kommer vi vara en del 

av sociala konstruktioner oavsett om det är vår avsikt eller inte. Sohlberg & Sohlberg 

(2013) beskriver att det inte är vi som enskilda individer som skapar sociala 

konstruktioner, utan att det är det sociala samspelet som skapar dem. Vidare beskriver 

de att människor ständigt ägnar sig åt att konstruera och rekonstruera kunskap utifrån 

ens omgivning. Detta ställningstagande är relevant för denna studie då uppfattningen 

om att kunskap konstrueras och rekonstrueras utifrån ens omgivning motiverar till 

interaktioner med aktörer som verkar inom de omgivningar som är intressanta för 

studien, det vill säga rena serviceorganisationer. Eftersom förståelsen uppnås genom att 

analysera den kunskap som uppnåtts genom konstruktioner inom rena 

serviceorganisationer är det viktigt att vi distanserar oss från den kunskap som 

konstruerats i andra sammanhang. Detta betonas även av Sohlberg & Sohlberg (2013) 

som belyser vikten av att nå förståelsen genom att distansera sig till de fördomar en har 

inom ett visst område då forskaren redan i förväg har sina egna konstruktioner.  
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Det har redogjorts för att studien grundar sig i att skapa förståelse genom andra 

individers världsbilder. Likt vi presenterade inom aktörssynsättet söks ingen objektiv 

sanning utan individernas uppfattningar om verkligheten utgör de sanningar som denna 

studie presenterar. Detta gör att Sohlberg & Sohlberg (2013) placerar oss i den ontologi 

som de refererar till som modern idealism. Att vi befinner oss inom den moderna 

idealismen faller naturligt eftersom de förklarar att denna individbaserade typen av 

forskning har en stark anknytning till konstruktivismen.  

2.1.4. Abduktiv ansats 

För att kunna uppnå syftet med denna studie har vi förklarat att kunskaperna dels ska 

begrunda sig i tidigare forskning men även aktörer som ska bidra med insikter i rena 

serviceorganisationer. Strategin för att kunna dra slutsatser ligger i att söka mönster, 

dels i svaren respondenterna ger oss, men även i hur detta förhåller sig till den teoretiska 

referensramen. Att begrunda kunskapssökandet i en växelverkan mellan teori och 

empiri beskrivs av Alvehus (2013) innebära att forskaren antar en abduktiv ansats.   

 

Ytterligare skäl till att vi har valt att utgå från en abduktiv ansats är för att det möjliggör 

en ständigt löpande process och beskrivs av Dew (2007) vara ett resultatinriktat sätt att 

resonera. För att möjliggöra en framåtgående process låter den abduktiva ansatsen oss 

tillfälligt acceptera subjektiva uppfattningar hos respondenterna, för att kunna basera 

vårt nästa steg på dessa uppfattningar trots att fullständiga bevis för dem saknas. Gold, 

Walton, Cureton & Anderson (2011) styrker detta och beskriver abduktion som en 

metod inom vilken rimliga förklaringar accepteras för att kunna gå vidare. Eftersom vi 

inom den teoretiska referensramen till stor del utgår från forskning inom andra områden 

än ren service och intervjuerna sker genom en löpande process behöver vi göra 

tillfälliga antaganden utifrån den kunskap som genereras under studiens gång för att 

bland annat kunna forma och utveckla intervjuguiden. 

2.1.5. Kvalitativ ansats  

Metoden har tidigare behandlat ontologi, tradition och de ansatser studien formas efter 

för att kunna tackla syftet. I detta delmoment anser vi att det är viktigt att presentera den 

forskningsmässiga ansats som vi anser är mest lämplig inom den ovan valda 

vetenskapliga referensramen.  
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Vi har redogjort för att studien bygger på ett hermeneutiskt synsätt med sociala 

tolkningar i fokus. Detta ligger enligt Parker (2012) i linje med den kvalitativa 

forskningen som bygger på antagandet om att forskningen påverkas av kultur, 

värderingar, tolkningar och språk. Genom detta utläser vi ett samspel mellan 

hermeneutik och kvalitativ forskning. Parker (2012) förklarar att den kvalitativa 

ansatsen är bäst lämpad när forskaren söker att besvara underliggande frågor samtidigt 

som Skinner, Tagg & Holloway (2000) skildrar den kvalitativa forskningen som en 

möjlighet att nå en djupare förståelse. Utifrån detta anser vi att antagandet av en 

kvalitativ ansats i studien blir ett logiskt val då studien söker att gräva djupare i de olika 

spillkategorierna och behandla dessa på ett mer konkret plan än de övergripande 

begrepp som ovan presenterats för lean inom serviceorganisationer.  

 

Parker (2012) förklarar att kvalitativ forskning är ett allt mer etablerat verktyg för att 

penetrera system och processers opersonliga yta och på så sätt nå en djupare förståelse 

för underliggande faktorer kring fenomen. Det beskrivs även som fördelaktigt när 

individer är av intresse för studien. Eftersom studien har ett förståelseskapande syfte 

talar detta för valet av kvalitativ forskning för att genomföra denna studie. Att vi vill 

komma åt kunskaperna genom individer inom dessa organisationer talar även till fördel 

för denna forskningsansats. 

 

Genom att utgå från den kvalitativa ansatsen ingår studien i en forskningstradition som 

får utstå en del kritik. Kvantitativa forskare kritiserar den kvalitativa forskaren för att 

denne tenderar att bli för involverad och gör egna tolkningar istället för att stå 

oberoende och förespråka replikerbarhet (Parker, 2012; Bryman & Bell, 2013). För 

denna studie anser vi att det finns ett behov av att tolka information eftersom det sker 

löpande interaktioner med individer och kunskaper konstrueras genom att förståelse 

söks utifrån deras erfarenheter. För att möta denna kritik har vi valt att både presentera 

intervjufrågorna som bilaga samt inkludera citat från intervjuerna för att läsaren ska få 

bilda sin egen uppfattning om vad respondenterna antyder med sina uttalanden. Vidare 

beskrivs den kvalitativa forskaren möta en utmaning i att undvika att hamna i ett träsk 

av onödiga detaljer som underminerar studiens resultat (Parker, 2012). Eftersom det inte 

finns ett intresse av miljödetaljer eller gestikulationer hos respondenterna upplever vi att 

det i stor mån är möjligt att undvika att hamna i detaljträsket. Det riktas även kritik mot 

att beskrivningen om tillvägagångssätten inom kvalitativ forskning ofta är för tunn och 
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därmed brister i transparens (Bryman & Bell, 2013). Gällande transparensen upplever vi 

att det är viktig att förklara hur vi gått tillväga vid genomförandet av studien, vilket 

förklaras nedan i avsnitt 2.2. Tillvägagångssätt. 

 

Trots presenterad kritik framförs den kvalitativa forskningen som framtiden av 

forskning inom verksamhetsstyrning (Parker, 2012). Det finns en medvetenhet om 

kritiken mot den kvalitativa forskningen som vi tar med oss i de olika delarna av 

arbetet. Vi upplever att fördelarna med denna forskningstradition och möjligheten att 

besvara syftet väger tyngre än kritiken mot den. Att kunna göra det valet förespråkas av 

Berry & Otley (2004) som hävdar att trots kritiken mot kvalitativ forskning och en 

vanlig uppfattning om att positivistisk, kvantitativ forskning är överlägsen den 

kvalitativa finns det ingen substans i kritiken. Detta eftersom det handlar om två olika 

traditioner inom forskningen och att det är forskaren som får avgöra vilken tradition 

som passar dennes forskningsfråga bäst.  

 

2.2. Tillvägagångssätt  
Creswell, Hanson, Clark Plano & Morales (2007) förklarar att den kvalitativa forskaren 

har ett flertal traditioner, ansatser och designer att välja mellan för att besvara sin 

forskningsfråga. Vi har ovan förklarat de övergripande ansatserna som studien utgår 

från vilket leder oss in i hur vi faktiskt går tillväga för att uppnå syftet med studien. Som 

helhet har studien strukturerats upp enligt klassisk ordning med en teoridel följt av det 

empiriska resultatet och en avslutande analys av hur dessa förhåller sig till varandra. 

Anledningen till att vi har valt att studien ska utformas efter denna struktur är för att den 

teoretiska referensramen dels ska syfta till att ge oss forskare, men även läsarna, en 

förståelse för viktiga begrepp. Denna förståelse upplever vi som av betydelse för att 

kunna genomföra en god empirisk insamling och avslutningsvis nå de kunskaper som 

krävs för att kunna analysera materialet. 

 

I Modell I nedan illustreras tankegångarna kring de kommande delarna i arbetet. Högst 

upp är kvalitetskriterierna som vi anser finns med oss genomgående under arbetets 

gång. För att nå en djupare förståelse har vi valt att utföra en fallstudie och för denna 

upplever vi att kunskaper behöver nås genom en kombination av litteratur och egen 

datainsamling. För att dessa delar ska vara av god kvalitet samt socialt acceptabla har vi 

framfört det kritiska tänk som funnits vid litteraturinsamlingen samt att datainsamlingen 
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är genomförd med ett antal etiska krav i åtanke. Det går även att uttyda att 

datainsamlingen berörs av ett flertal avsnitt som presenteras i den högra delen av 

modellen. I dessa avsnitt presenteras tillvägagångssätten, vad som efterfrågats vid val av 

respondenter och hur de frågor som använts vid intervjuerna har formulerats. Det 

beskrivs även hur intervjuerna har dokumenterats och slutligen redogörs det för vad vi 

har tänkt på vid analysen av det insamlade materialet. De ovan nämnda mindre avsnitten 

ligger till grund för den teoretiska referensramen samt empirin. Det finns även en länk 

mellan den teoretiska referensramen och intervjuguiden eftersom kunskaperna som 

skapats genom den teoretiska referensramen har varit bidragande till hur vi har 

formulerat våra frågeställningar. De motsatt riktade pilarna mellan teoretisk referensram 

och empiri representerar en växelverkan mellan dessa i form av den ovan nämnda 

abduktiva ansatsen. Den teoretiska referensramen samt empirin utgör sedan basen för 

analysavsnittet där det empiriska materialet jämförs med vad tidigare forskning säger. 

De nämnda stegen leder slutligen till bidraget av denna studie.   

 

 
Modell I. Illustration av tillvägagångssätt. Egen konstruktion. 
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2.2.1. Fallstudier 

Eftersom syftet i vår studie är att skapa förståelse beskrivs fallstudier av Creswell m. fl. 

(2007) och Scapens (2004) vara ett passande tillvägagångssätt. Författarna framför 

fallstudier som fördelaktiga i de fall forskaren har som avsikt att skapa en djupare 

förståelse för något specifikt. Ytterligare ett argument för att utföra en fallstudie är att vi 

är intresserade av att studera den nuvarande situationen i rena serviceorganisationer 

genom interaktioner med aktörer inom dessa organisationer, vilket fallstudier enligt Yin 

(2007) är lämpat för. Slutligen förklarar Gummesson (2003) att fallstudier sympatiserar 

med hermeneutiken och beskriver hur fallstudier bidrar med information om den 

verkliga världen vilket i sin tur kan resultera i att begrepp kan formas och teorier kan 

prövas. Även detta är relevant för oss som verkar inom den hermeneutiska traditionen 

och söker att behandla spillkategorierna inom rena serviceorganisationer samtidigt som 

vi analyserar hur detta står i förhållande till den teoretiska referensramen.  

 

Det har formulerats kritik mot fallstudier, både Yin (2007) och Bryman & Bell (2013) 

presenterar den bristande generaliserbarheten som ett vanligt argument mot utförandet 

av fallstudier. För denna studie som utgår från aktörer som informationskällor har vi 

redan adresserat problematiken kring att generalisera resultatet mot en hel population. I 

likhet med Bryman & Bell (2013) upplever vi däremot att generalisering i denna typ av 

studie kan ske mot den tidigare forskning som gjorts i området och på så vis utgöra ett 

bidrag till forskningen.  

2.2.2. Litteraturinsamling  

Det finns ett behov av att basera studien på tidigare forskning för att kunna identifiera 

forskningsfronten och skapa ett bidrag till forskningen. Genom att kombinera litteratur i 

form av kursböcker och vetenskapliga artiklar upplever vi att kunskapen som krävs för 

att kunna besvara vår forskningsfråga har uppnåtts. Att vara kumulativ är viktigt, 

samtidigt som vetenskapen ständigt förändras och tidigare utvecklade paradigm bör 

ifrågasättas (Creswell m. fl., 2007; Sohlberg & Sohlberg, 2013). Eftersom det är viktigt 

att vara kumulativ uppstår även ett behov av att uttrycka forskningen som använts till 

läsarna (Scapens, 2004). I enlighet med detta redogörs det inom den teoretiska 

referensramen för den forskning som legat till grund för denna studie. Eftersom studien 

kan betraktas vara upptäckande inom ett område som beskrivits behöva behandlas mer 

består studien till stor del av forskning från områden där lean är mer etablerat. Tanken 
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med detta är inte att försöka applicera de etablerade begreppen i rena 

serviceorganisationer genom att enbart fokusera på likheter. Vi ser snarare att 

kunskaperna kring lean, och spill i synnerhet, ska syfta till att bygga en förståelse för de 

centrala begrepp som vi upplever är viktiga för att kunna identifiera, kategorisera och 

förstå icke värdeskapande aktiviteter i rena serviceorganisationer.  

 

De vetenskapliga artiklar som studien grundar sig på har nåtts genom olika 

tillvägagångssätt. Främst har artiklarna samlats in genom sökningar i databaserna 

Scopus och Google Scholar. I dessa databaser har vi sökt på de begrepp som använts i 

syftet, de vetenskapsteoretiska inriktningar som studien utgår från och de områden som 

berörs i den teoretiska referensramen. Anledningen till att vi fokuserat på begrepp som 

lean production och lean service initialt i studien är för att kunna förstå vad som 

behöver behandlas mer enligt forskningsvärlden. De vetenskapliga artiklarna har sedan 

fungerat som komplement till kurslitteratur genomgående i studien, där kurslitteraturen, 

främst i metodavsnittet, blivit en viktig källa för baskunskaper och artiklarna en 

genomgående källa för djupare kunskaper. Som helhet kan detta moment i arbetet 

betraktas vara grunden för de kunskaper som vi har varit i behov av för att kunna 

behandla forskningsfrågan på djupet, både teoretiskt och empiriskt.  

 

Beroende på vad artikeln berör för begrepp har vi prioriterat olika. Vi har exempelvis 

för de artiklar som berört lean service prioriterat nyare artiklar och för de artiklar som 

ska utgöra den vetenskapsteoretiska grunden prioriterat artiklar med många citeringar. 

Detta beror på att vi uppfattar forskningen om lean i servicesammanhang som i ett mer 

utvecklande skede och därmed mer föränderlig än forskningen om vetenskapsteoretiska 

metodval. Information har även hämtats från böcker och då främst kurslitteratur som 

varit tillgängliga via Högskolan i Gävles bibliotek. Dessa har syftat till att skapa 

förståelse inom områden som inte är lika snabbt föränderliga, det vill säga de områden 

som berör den vetenskapsteoretiska referensramen samt det metodologiska 

tillvägagångssättet.  

2.2.3. Källkritik 

Vi anser att det är viktigt att vara kritisk till de källor som inkluderas i ens forskning. 

Eriksson & Hultman (2014) presenterar äkthet, samtidighet, beroendeförhållanden och 

tendenser som fyra punkter för att pröva källornas kvalitet. Likt vi nämnt tidigare i 

studien är tidskriteriet ett kriterium som varit av betydelse för oss, då vi beroende på 
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vad källan har för syfte har prioriterat olika i tidsaspekten. Eftersom vi exempelvis 

använt oss av Google Scholar som inte enbart innehåller vetenskapliga artiklar har vi 

kontrollerat att de källor som har inkluderats därifrån är vetenskapliga artiklar. Något 

som talar för att basera sin studie på vetenskapliga artiklar är att det blir svårare att få 

sin artikel publicerad eftersom antalet inlämnade artiklar ökar, vilket leder till att 

artiklarna granskas hårdare (Scapens & Bromwich, 2010; Dworkin, 2012). Denna 

granskning talar till fördel för de kriterium som inte är lika enkla att undersöka, som 

exempelvis huruvida källorna är att anse som äkta eller inte. För att känna oss trygga 

med de påståenden som görs utifrån vald litteratur har vi valt att utgå från källor som vi 

upplever vara av god kvalitet. I de situationer vi upplever en källa som tveksam har vi 

valt att utgå från den om den är välciterad eller styrks av en annan källa. 

2.2.4. Datainsamling 

Det verktyg som vi i denna studie har nyttjat för att samla det empiriska materialet är 

intervjuer, vilket enligt Scapens (2004) är det verktyg som fallstudier främst förknippas 

med. Scapens (2004) presenterar tre typer av intervjuer i form av strukturerade, 

semistrukturerade och ostrukturerade. Semistrukturerade intervjuer handlar om att 

förbereda frågor utifrån ett bestämt tema, med en styrd systematisk riktning för att få 

utarbetade svar av respondenterna (Qu & Dumay, 2011). Vi har i denna studie en 

uppfattning om vilka teman vi vill beröra, vilket är de spillkategorier som presenterats. 

Detta kan tala för en tydlig struktur som formulerats efter dessa teman, men för att få ut 

relevant information av respondenterna är det viktigt att kunna styra intervjun i den 

riktning som vi uppfattar som intressant för studien. Vi upplever det som viktigt att 

respondenterna får föra talan eftersom världsbilderna som de har konstruerat av att 

arbeta i den miljön är vad som är intressant för studien. Trots detta finns det en vikt i att 

inte låta respondenterna sväva iväg för långt från ämnet. Intervjuerna i denna studie 

utgår därför från den semistrukturerade typen. 

 

Genom att utgå från semistrukturerade intervjuer presenterar Eriksson & Hultman 

(2014) både för- och nackdelar. I de fall forskaren är styrande finns risken att ingen ny 

kunskap genereras. Forskaren kanske bara får bekräftelse för den kunskap som den 

redan har vilket inte ger något djup samtidigt som det är lättare att undvika att 

respondenten pratar om något som inte är relevant för ämnet. Genom att forskaren är 

medveten om sin förförståelse och låter respondenten tala mer fritt är det enklare att 

undvika att få redan existerande kunskap bekräftad, samtidigt som det finns risk att 
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respondenten svävar iväg från ämnet. Detta är en balansgång som kan vara svår att 

bemästra. Genom öppna frågor och möjlighet till följdfrågor upplever vi att det går att 

nå ett djup samtidigt som vi får svar på det som är intressant för studien, vilket även 

Horton, Macve & Struyven (2004) beskriver som fördelen med semistrukturerade 

intervjuer.  

2.2.5. Etiska krav 

I likhet med Bryman & Bell (2013) anser vi att det är viktigt att följa de moraliska 

kraven som forskningsvärlden formulerat och vi följer därför i denna studie de etiska 

krav som Bryman & Bell (2013) presenterar med utgångspunkt i svensk forskning.  

 

Samtyckeskravet beskrivs av Bryman & Bell (2013) som att intervjuobjekten ska känna 

till att deltagandet är frivilligt och att de när som helst under studiens gång ska ha rätt att 

dra sig ur. I vår studie har samtliga respondenter blivit tillfrågade om de vill ställa upp 

via e-post eller telefonsamtal, och därmed har ett samtycke medgivits. Vid samtliga 

intervjutillfällen har vi återigen poängterat det frivilliga deltagandet. Även inspelningar 

omfattas av samtyckeskravet. Bryman & Bell (2013) belyser vikten av att 

respondenterna får avgöra om de vill bli inspelade. För att försäkra oss om att 

respondenterna känner sig bekväma och inspelningen inte påverkar samtalen har 

respondenterna innan intervjun meddelats om att de har möjlighet att stryka information 

som de i efterhand insett att de inte bör dela.  

 

Två krav som vi uppfattar som överlappande är vad Bryman & Bell (2013) kallar för 

informationskravet och falska förespeglingar. Dessa krav handlar om vikten av att 

informera eventuella respondenter om vad studien har för syfte och att den information 

som presenteras inte är falsk eller vilseledande. Vid första kontakten med 

respondenterna, samt initialt vid intervjuerna, har de kortfattat informerats om vad vi 

berör för ämnesområde samt syftet med studien. Detta anser vi ligger i linje med 

samtyckeskravet, eftersom det inte är rättvist att medge att samtycke har funnits om 

respondenterna inte tydligt informerats om vad de lämnat samtycke för. 

 

Bryman & Bell (2013) förklarar att det kan vara besvärligt att få tillgång till företag och 

i sin tur ett rikt dataunderlag om respondenterna upplever att studien kan exponera dem. 

Detta går däremot att undvika genom att säkerställa respondenternas anonymitet. För att 

få respondenterna att känna sig bekväma med att kunna uttrycka sina upplevelser är 
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samtliga respondenter i denna studie anonyma, även om vissa inte upplever sina svar 

som olämpliga att avslöja. Eftersom det inte finns något behov av detaljerade 

beskrivningar i studien upplever vi inte heller att detta är något som respondenterna 

behöver oroa sig för. Vidare har den personliga information som berör respondenterna 

enbart använts i forskningssyfte vilket är ytterligare ett av de etiska kraven som Bryman 

& Bell (2013) presenterar.  

2.2.6. Urval  

Det empiriska materialet i denna studie är insamlat genom tio stycken personliga 

intervjuer med respondenter från fem olika banker runt om i Mellansverige som vi har 

besökt. Anledningen till att vi har valt att fokusera på banker är för att Bortolotti m. fl. 

(2009) benämner banker som ett exempel på rena serviceorganisationer kombinerat med 

att Hadid & Mansouri (2014) beskriver banker som ett av de mindre forskade områdena 

inom lean service. Med utgångspunkt i att banker exemplifieras som en typ av ren 

service anser vi att resultatet från dessa organisationer kan adresseras till detta mindre 

forskade serviceområde, även om ren service jämväl kan vara annat än just banker. Vi 

har på förhand inte haft några specifika krav på att bankerna ska vara av ett visst slag 

eller redan arbeta med lean. Anledningen till att vi inte har detta som krav är för att vi 

anser att det inte finns ett behov av att redan arbeta med lean för att kunna identifiera 

spill inom en organisation. Påståendet grundas på Dahlgaard & Dahlgaard-Parks (2006) 

beskrivning om uppkomsten av lean production som att Taiichi Ohno identifierade spill 

inom massproduktionen genom observationer. Vad gäller respondenterna har 

ambitionerna varit att dels få svar av personer från olika banker samt att det skulle vara 

personer med olika yrkesroller inom bankerna. Ambitionen med diversifieringen har 

varit att få ett resultat som inte är begränsat till en bank eller en yrkesroll utan att det ska 

gå att söka likheter i svaren och finna teman för att på så vis uppnå ett djup i analysen. 

Även Gummesson (2003) beskriver att det är viktigt att intervjua olika grupper för att få 

ett rikt och trovärdigt material. Han hävdar att ett för tunt urval enkelt kan leda till 

ofullständig information samtidigt som den genererade informationen kan vara vinklad. 

Genom att variera urvalet och behandla sina frågeställningar från olika perspektiv är det 

därmed möjligt att uppnå rikare information.  

 

För att få tillgång till ett rikt empiriskt material har vi dels utnyttjat personliga kontakter 

som arbetar inom bankbranschen och kunnat ställa upp på intervjuer eller kunnat 

hänvisa oss till andra personer som de uppfattar som mer lämpliga att intervjua. Detta 
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tyder på att vi i viss mån har använt oss av vad Bryman & Bell (2013) kallar för ett 

bekvämlighetsurval. Resterande personer har tagits kontakt med genom att utifrån 

bankernas hemsidor ta reda på personens yrkesroll och genom mail ta kontakt med de 

personer som vi uppfattat som intressanta för studien. Allt eftersom har vi expanderat 

urvalet genom att söka nya respondenter utifrån de som valt att deltaga i studien, vilket 

Bryman & Bell (2013) kallar för ett snöbolls- eller kedjeurval. Vi har valt att avsluta 

intervjuerna när svaren har börjat upplevas som upprepande och ny information inte 

genererats, vilket av Dworkin (2012) beskrivs som den punkt när forskaren uppnått 

mättnad. Hon förklarar att mättnad vanligtvis uppnås någonstans mellan 5 till 50 

intervjuer, och i vårt fall resulterade det i 10 stycken intervjuer. 

2.2.7. Utformning av intervjuguide 

Eftersom vi har valt att utföra semistrukturerade intervjuer behöver vi en intervjuguide 

att utgå ifrån, vilket även styrks av Bryman & Bell (2013). Intervjuguiden ska fungera 

som ett verktyg för att vägleda intervjuerna genom de teman som vi önskar att beröra. 

För att respondenterna ska kunna forma sina egna svar är det viktigt att frågorna inte är 

för specifika samt att de är begripliga. Utifrån tidigare forskning, som presenteras i den 

teoretiska referensramen, har vi formulerat kategorier som upplevs vara intressanta att 

beröra under intervjuerna. Detta har dels gjorts genom de övergripande 

kategoriseringarna som Piercy & Rich (2009) beskriver samt att vi har ställt detta mot 

tidigare forskning inom områden där lean är mer etablerat (se Tabell I). Det är utifrån 

dessa kategorier samt möjliga aktiviteter inom dem som det har samtalats kring i 

intervjuerna. Vi har även formulerat möjliga vägval för de situationer vi känt att 

informationen inte varit tillräcklig. Detta är i linje med flexibiliteten som medföljer i 

användandet av den semistrukturerade intervjumetoden.  

 

På grund av svårigheter i att på förhand veta vilken förkunskap respondenterna besitter 

har vi försäkrat oss om att intervjuerna blivit meningsfulla genom att tänka utifrån en A, 

B och C plan. I de fall där respondenten haft goda förkunskaper inom lean har vi kunnat 

ställa öppna frågor eftersom vi kunnat förvänta oss att respondenten förstått vad som 

efterfrågas. I de fall där respondenten inte haft någon förkunskap om lean har vi 

kortfattat förklarat hur studien definierar lean och sedan förtydligat olika typer av spill 

genom vardagliga exempel och bett respondenten tänka in sig i liknande situationer. Vi 

har även förberett oss för eventuella fall där respondenten av konkurrens- eller 

regelmässiga skäl har varit osäker på möjligheter att yttra sig om våra frågor. I dessa fall 
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har vi bett respondenten beskriva de olika kategorierna utifrån situationer inom vilka en 

kund skulle kunna identifiera spill ur den dagliga verksamheten. Se bilagor 1 och 2 för 

mer specifik information.   

 

Scapens (2004) samt Gadamer (2006) belyser vikten av en tydlighet om vad som 

studeras och att forskaren har byggt en stabil teoretisk bas för att kunna genomföra en 

studie av god kvalitet. Vidare förklarar Scapens (2004) språkets roll som central i 

kvalitativ forskning och jämför detta med matematiska kunskaper inom kvantitativ 

forskning. Språket är viktigt för att göra sig förstådd, både med avseende på läsaren men 

även för att de som intervjuas ska uppfatta frågorna korrekt. Under arbetets gång har 

intervjuguiden ständigt reviderats till följd av att vi i vissa fall uppfattat att 

intervjupersonen har haft svårigheter med att förstå frågan. För att samla en rik empiri 

som ska vara grunden till vår teoribildning har det varit viktigt att med hjälp av den 

teoretiska referensramen och våra tidigare observationer kunna göra oss förstådda. När 

ny kunskap adderats genom de första intervjuerna har vi format om intervjuguiden med 

enklare och tydligare exempel som slutligen har blivit vår intervjuguide. Detta är enligt 

Horton m. fl. (2004) ett vanligt tillvägagångssätt vid utformandet av intervjuguiden.  

2.2.8. Intervjudokumentation 

Scapens (2004) förespråkar att forskaren noggrant dokumenterar informationen som 

genereras i intervjuerna. Grunden till detta ska dels vara att minnet kan svika en men 

framförallt för att analyser och reflektioner av vad som sagts enklare kan utföras genom 

att ha inspelningar och eventuella anteckningar till hands. Scapens (2004) ser gärna att 

intervjuaren kombinerar inspelning med anteckningar. Inspelningen kan fånga de 

verbala svaren samtidigt som anteckningarna syftar till att fånga det icke-verbala, detta 

kan vara gester och miner men även uppfattningar som att respondenten är öppen eller 

reserverad. Samtliga intervjuer i denna studie har i likhet med ovanstående 

rekommendationer både spelats in samt att kompletterande anteckningar har förts vid 

behov. Ett exempel på en sådan situation är när respondenten sagt något intressant efter 

att inspelningarna avslutats. Hayes & Mattimoe (2004) förklarar att det finns risker med 

att spela in istället för att anteckna och syftar då till problematik kring 

inspelningsutrustningen. De förklarar att det är viktigt att ha fungerande utrustning och 

vara medveten om hur dessa fungerar. Vi upplever detta som ett aningen föråldrat 

argument med avseende på den teknologiska utvecklingen. Vi har däremot respekt för 
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att utrustningen kan krångla och har därför spelat in med två separata 

inspelningsapparater vid samtliga intervjuer. 

 

Utöver inspelningar och anteckningar har intervjumaterialet även transkriberats, vilket 

rekommenderas av Scapens (2004). Trots att det beskrivs vara tidskrävande är det ett 

bra verktyg för att identifiera mönster och teman. Vidare anser han att professionell 

transkribering inte är nödvändig för studenter utan att de istället bör lyssna på 

inspelningarna och föra anteckningar av sådant som anses vara relevant. I denna studie 

har vi fokuserat på att transkribera det respondenterna säger samt våra följdfrågor men 

valt att exkludera överflöd av mindre betydelse. Sedan de två första transkriberingarna 

har vi även valt att exkludera våra grundläggande frågor och exempel som 

intervjuguiden utgår ifrån för att spara tid. Transkriberingen har skett i nära anslutning 

till intervjuerna för att materialet skulle finnas färskt i minnet och vi upplever att det är 

ett sätt att kunna effektivisera en process som är tidskrävande.  

2.2.9. Dataanalys 

Efter att vi transkriberat och sammanställt materialet från våra intervjuer har nästa 

uppgift varit att angripa underlaget på ett sätt som passar oss. Då studien söker att 

identifiera och kategorisera spill i ren service har vi valt att använda oss av tematisk 

analys eftersom vi upplever att den tematiska analysen kan hjälpa oss att identifiera 

kategorierna som ska svara mot vårt syfte. Tematisk analys beskrivs av Bryman & Bell 

(2013) samt Braun & Clarke (2006) som ett av de vanligaste och mest flexibla 

tillvägagångssätten för att bearbeta ett kvalitativt datamaterial. Metoden används för att 

identifiera, analysera och bryta ut mönster ur ett kvalitativt datamaterial. För att 

underlätta analysmomentet har intervjuguiden formats utifrån de kategorier av spill som 

presenteras i den teoretiska referensramen. Detta är även utgångspunkten i analysen 

eftersom vi främst avser att undersöka spill inom dessa kategorier. Samtidigt handlar det 

om att finna mönster i svaren från intervjuerna och bedöma hur detta står i förhållande 

till teorin och eventuellt presentera kategorier som vi finner enklare att applicera utifrån 

de organisationer som ingår i studien.  

 

Så fort ett antal intervjuer genomförts och materialet blivit tillräckligt fylligt för att 

kunna söka mönster i har vi bearbetat det insamlade materialet, både individuellt och 

gemensamt. Vid analysen har fokus initialt riktats mot citat som upplevs vara 

intressanta i förhållande till den teoretiska referensramen. Intresset för dessa kan 
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exempelvis grunda sig på att det visar likheter eller olikheter mot teorin men även 

sådant som vi inte hade stött på tidigare. Successivt har dessa citat även blivit basen för 

analysen, ju fler transkriberingar som bearbetats desto fler röster blir det som uttrycker 

samma sak, eller motsätter sig varandra eller teorin. Med utgångspunkt i att identifiera 

aktiviteter som inte upplevs som värdeskapande söktes aktiviteter inom de 

spillkategorier som presenteras nedan i Tabell I. Det har även uppstått missförstånd vid 

intervjuerna där vi ansett att svaret från respondenterna ändå varit relevanta inom en 

annan spillkategori. Eftersom studien även undersöker huruvida lean är intressant för 

rena serviceorganisationer fann vi även lösningar på problem som intressanta. Vi anser 

att om en av respondenterna har en lösning på något som resterande respondenter 

upplever som ett problem är det relevant att poängtera. Anledningen till detta är att det 

visar att det finns alternativa vägar som kan leda till en effektivare verksamhet, vilket vi 

anser att studiens definition av lean omfattar.  

2.2.10. Kvalitetskrav 

Vi har under arbetets gång försökt förmedla tankarna bakom våra olika metodval, i både 

vetenskapsteori samt tillvägagångssätt. Vi har genomgående sökt att motivera valen 

utifrån för- och nackdelar med utgångspunkt i tidigare forskning samt förklarat varför 

det är relevant för denna studie. Vi upplever dock inte att det är tillräckligt att förklara 

vad metodvalen innebär i allmänhet utan har därför försökt förklara studiens faktiska 

tillvägagångssätt vid exempelvis urval, intervjuer och analyser. Detta ligger i linje med 

vad Scapens (2004) förklarar som viktigt för att inom kvalitativ forskning uppnå ett 

pålitligt material. Både Golafshani (2003) och Scapens (2004) förklarar att det finns 

problem med att överföra typiska kvalitetskrav, som validitet och reliabilitet, för 

kvantitativ forskning till den kvalitativa forskningen. Scapens (2004) belyser att studier 

av denna typ inte söker att vara objektiva och att svaren är beroende av både våra och 

respondenternas verklighetsbilder, vilket talar emot reliabiliteten och validiteten i 

klassisk mening. Han förklarar däremot att det även inom kvalitativ forskning är möjligt 

att uppnå ett pålitligt resultat. Genom att spela in och transkribera det insamlade 

datamaterialet samt förklara hur vi har gått tillväga, både i insamling och analys av 

datamaterial blir vi pålitligare enligt Scapens (2004).  

  

Det har förklarats att studien utgår från den hermeneutiska traditionen vilken anser att 

det är omöjligt att leva utan att tolka. Studiens resultat kommer i sin tur därför att 

avspegla tolkningarna vi gjort av datainsamlingen och hur detta förhåller sig till teorin. 
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Detta tyder på att studien är subjektiv och kan bli svår att replikera. Tillvägagångssättet 

vid detta område upplevs vara svårt att förklara men Scapens (2004) hävdar att genom 

att vi är två som skriver studien tillsammans och når gemensamma tolkningar lyckas 

studien undvika våra individuella fördomar och uppfattas på så vis som pålitligare.  

 

Det har redogjorts för hur studien inte söker att generalisera till populationen utan att vi 

söker att genom att skapa förståelse för spill i rena servicesammanhang generalisera till 

forskningen. Scapens (2004) förklarar att ett alternativ till generaliserbarhet är att 

studiens resultat ska vara jämförbart mellan olika sammanhang. Vidare anser Scapens 

(2004) att det går att uppnå en viss validitet genom att föra intervjuer som berör samma 

teman med olika personer. Vi har även haft detta i åtanke och har i urvalet redogjort för 

hur vi sökt att diversifiera studiens urval med personer från olika banker och yrkesroller.   
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3. Teoretisk referensram 

3.1. Lean production 
Lean production, eller lean manufacturing som det även kallas, beskrivs av Andersson, 

Eriksson & Torstensson (2006) som ett av de mer etablerade och lyckade styrverktyg 

som utvecklats. Detta koncept har enligt Andersson m. fl. (2006) sitt ursprung i Japan 

och Toyotas fabriker efter att representanter från Toyota observerat 

effektiviseringsmöjligheter i amerikanska fabriker. De förklarar att lean handlar om att 

kontrollera företagets resurser på ett sätt som ligger i enlighet med kundernas behov och 

att reducera onödigt spill ur ett tidsperspektiv. Verrier, Rose, Caillaud & Remita (2014) 

förklarar i likhet med det ovanstående att grundtanken med konceptet är att effektivisera 

verksamheten och belyser, förutom ambitionen att öka lönsamhet och minska kostnader, 

områden som att effektivisera kundernas svarstid och förbättra allmänhetens bild av 

verksamheten. Detta tyder på mångtydigheten med lean och dess avsaknad av en 

entydig definition som Anderson m. fl. (2006) framför.  

 

Ytterligare ett exempel på mångtydigheten beskrivs av Shah & Ward (2007) som 

hävdar att det går att betrakta lean ur två perspektiv, ett filosofiskt perspektiv och ett 

mer praktiskt inriktat perspektiv där perspektivet styr hur lean används. Det filosofiska 

perspektivet fokuserar på principer och mål medan det praktiskt orienterade perspektivet 

fokuserar på mer konkreta tekniker och styrverktyg. Anderson m. fl. (2006) hävdar dock 

att det finns en generell uppfattning om att lean handlar om att identifiera och eliminera 

de aktiviteter som inte tillför värde till verksamheten, vilket även ligger i enlighet med 

det vi tidigare har presenterats som vår uppfattning av lean. 

3.1.1. Framgångsrikt lean 

En förutsättning för att lyckas med lean är att sträva efter en företagskultur där 

medarbetarna ständigt engagerar sig i kontinuerliga förbättringar. Införandet av lean 

production ska inte ses som en snabb lösning, utan det krävs engagemang och 

utbildning som genomsyrar organisationen från högsta ledningen ner till den operativa 

nivån. Vid brister i dessa delar riskerar hela idén med lean att fallera. (Liker & Morgan, 

2006; Dahlgaard & Dahlgaard-Park, 2006 & Poksinska, 2010) 

 

Radnor & Osborne (2013) hävdar att det är avgörande att förstå att styrverktyget lean är 

situationsbetingat för att kunna lyckas applicera det. De förklarar att lean, som härrör 
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från tillverkningen, inte kommer generera samma nytta i andra sammanhang om 

styrverktyget inte modifieras efter den miljö som det ska appliceras i. Det finns 

situationer där det uppstår svårigheter med att applicera lean. Mann & Kehoe (1995) 

framför en betydelse av de interna attityderna mot förändring som viktigt för att det ska 

vara möjligt att införa lean som styrverktyg. Svårigheterna kan även bero på externa 

faktorer. Enligt Andersson m. fl. (2006) finns det svårigheter i att applicera principerna 

inom lean i situationer där kundernas efterfrågan är instabil eller svår att förutse.  

 

3.2. Ren service 

Trots att lean production har sitt ursprung inom tillverkning och är anpassat till detta 

förklarar Bortolotti, Romano, Martinez-Jurado & Moyano Fuentes (2016) att det har 

skett en spridning av lean till icke tillverkande företag som söker att maximera värde 

genom att minimera onödiga aktiviteter. Att det har skett en spridning mot service 

styrker även Hadid & Mansouri (2014) som vidare belyser att den största spridningen 

har skett mot sjukvården.  

 

Likt vid definitionen av lean går det att uttyda tvetydigheter kring vad ren service 

egentligen är. Chase (1981) gör en tredelad indelning av serviceorganisationer vilka vi 

översätter till ren service, blandad service och kvasi-tillverkning. Enligt Chase (1981) 

tillhör sjukvård, restauranger och transport till ren service eftersom servicen i dessa 

organisationer sker i samspel med kunden. Blandad service beskrivs omfatta de 

organisationer som dels har kontakt med kunden men att en del av arbetet sker utan 

kunden. Slutligen beskriver Chase (1981) de serviceorganisationer som inte har någon 

kontakt med kunden som kvasi-tillverkande organisationer.  

 

Den ovanstående uppdelningen av serviceorganisationer stämmer inte överens med hur 

senare forskning, och därmed även denna studie, skildrar begreppet. Exempelvis 

Bortolotti m. fl. (2009) gör en annorlunda uppdelning av serviceorganisationer än Chase 

(1981). De benämner restauranger som Taco Bell och Tesco som exempel på 

serviceorganisationer som liknar tillverkning av produkter, där måltiderna betraktas som 

produkterna. Vidare gör de även en liknelse mellan sjukvård och tillverkande företag. 

Vad Bortolotti m. fl. (2009) benämner som rena serviceorganisationer är de 

organisationer som inte har en fysisk produkt utan vars produkt är servicen och 

exemplifierar detta med banker. Även Piercy & Rich (2009) framför ren service i likhet 
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med den senare uppdelningen. Studien definierar därmed rena serviceorganisationer 

som organisationer vars service är att betrakta som produkten. 

 

3.3. Icke värdeskapande aktiviteter 

Vi har tidigare definierat icke värdeskapande aktiviteter som aktiviteter som kostar tid 

och resurser men inte tillför värde till verksamheten (Alwi m. fl., 2002), men vi 

upplever ett behov av att tydliggöra vilken typ av icke värdeskapande aktiviteter som är 

intressanta för denna studie. Enligt Zhao & Chua (2003) kan icke värdeskapande 

aktiviteter delas upp i vad vi översätter till icke bidragande aktiviteter och 

stödaktiviteter. De icke bidragande aktiviteterna kan tolkas som brister inom den 

operativa verksamheten. Eliminering eller reducering av denna typ av aktiviteter blir 

således sådant som kan effektivisera det huvudsakliga arbetet, vilket för en bank kan 

exemplifieras med att göra affärer. Stödaktiviteter beskrivs vara de aktiviteter som inte 

bidrar till verksamheten resultatmässigt men ändå är viktiga för att verksamheten ska 

kunna bedrivas. Denna typ av aktivitet kan exemplifieras med städning och underhåll. 

För att återigen utgå från banker har städare och reparatörer en betydande roll för att 

verksamheten ska fungera, men deras arbetsuppgifter handlar inte om att göra affärer 

med kunder.  

 

Zhao & Chua (2003) beskriver ovanstående uppdelning av aktiviteter utifrån ett 

byggföretag. Utifrån deras beskrivningar tolkar vi att det är samma individer som utför 

både de icke bidragande aktiviteterna samt stödaktiviteterna. Vi upplever däremot att 

situationen inom banker är annorlunda eftersom rollerna är tydligare. Det är exempelvis 

inte samma individ som är rådgivare och som städar arbetsplatsen. Denna studie utgår 

därför från det icke värdeskapande inom verksamhetens huvudsakliga aktiviteter, vilka 

vi upplever att vi kan få insikt inom utifrån de spillkategorier som överförts från 

tillverkning till service.  

 

3.4. Spillkategorier 

Pedersen & Huniche (2011) förklarar att lean handlar om att öka kundvärdet genom att 

minimera spill inom och mellan organisationer och hävdar att spill brett kan definieras 

som allt kunden inte vill betala för. I Tabell I nedan har vi utifrån Hines & Rich (1997) 

illustrerat de sju kategorierna av spill som härstammar från tillverkning och ställt dessa 

mot Piercy & Richs (2009) sju kategorier av spill som överförts till service. Det finns 
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vissa svårigheter med att para ihop kategorierna och skapa entydiga översättningar. 

Detta beror dels på att betydelserna av kategorierna skiljer sig beroende på om det är 

tillverkning eller service, samt att spillen överlappar varandra och att samma aktivitet i 

princip kan placeras under två olika kategorier. Därmed har två kategorier inom 

tillverkning fått stå mot en kategori inom service och tvärtom. Detta resulterar i sex 

kategorier som översatts enligt Tabell I nedan. Dessa sex spillkategorier är misstag, 

dubbelarbete, onödiga rörelser, ineffektiva tillvägagångssätt, resursslöseri och 

väntetider. Det ger oss möjlighet att i analysen stämma av huruvida kategorierna 

stämmer överens med den empiri som samlas in.  

 

Tillverkning Service Översättning 

Defects Mistakes, Reviews Misstag 

Overproduction Duplication Dubbelarbete 

Unnecessary motions, Transportation Movement Onödiga rörelser 

Inappropriate processing Processing inefficiency Ineffektiva tillvägagångssätt 

Inventory Resource inefficiency Resursslöseri 

Waiting Delays Väntetider 

 
Källor: Hines & Rich (1997) 

 
Piercy & Rich (2009) 

Tabell I. Överföring av spill 
från tillverkning till service. 

 

3.4.1. Misstag 

Spillet från misstag beskrivs av Piercy & Rich (2009) vara den tid som spenderas på att 

göra om och göra rätt. Utifrån service beskriver de även att misstag leder till spill i form 

av tiden som avsätts på att i efterhand kontrollera det arbete som genomförts för att 

upptäcka felaktigheter, vi har därför sammanfört dessa i Tabell I. Eftersom misstag 

beskrivs vara grunden till att behöva göra om och göra rätt handlar det med 

utgångspunkt i tillverkning enligt Hines & Rich (1997) om defekter i produktionen. De 

belyser även att defekter är det spill som innebär direkta kostnader och att det därmed 

motiverar ledningen till att ständigt arbeta med att söka lösningar och i sin tur förbättra 

produktionen. Eftersom defekter går att betrakta som misstag inom tillverkning samt att 



 

25 

det sker ett arbete med att söka lösningar för att minimera defekter har vi i Tabell I 

sammanfört defekter, misstag och kontroller. 

 

Radnor m. fl. (2012) har identifierat misstag inom sjukvården och exemplifierar med 

när patienter felaktigt blir utskrivna för att sedan behöva skrivas in igen inom en snar 

framtid för samma besvär. De förklarar även att ett vanligt misstag är otillräckliga 

testresultat. Detta kan innebära att samma test behöver göras om eller att patienten 

behöver testas för något annat eftersom informationen som genererades i det första 

testet inte varit tillräckligt.   

 

I likhet med ovan förklarar Swank (2003) att det inom ett försäkringsbolag var vanligt 

förekommande med misstag. Detta exemplifieras med hur ett ärende kunde behöva 

skickas tillbaka till en tidigare station på grund av bristfällig handläggning vilket 

resulterade i att hela ärendeprocessen bromsades. Vidare förklarar Swank (2003) att de 

ärenden som hanterats bristfälligt skickades tillbaka till just den person som hanterat 

dem initialt och att denne då spenderade extra mycket tid på att forma försäkringsbrevet 

vilket resulterade i ännu mer förseningar.  

 

Goland, Hall & Devereaux (1998) beskriver att även kunder kan göra misstag. De 

förklarar att på en bank kunde ofullständiga låneansökningar inkomma, vilket gjorde att 

banken behövde ringa upp kunden för att komplettera ansökan. Detta var ineffektivt 

dels ur bankens synvinkel som fick ringa kunden för kompletterande information och 

hantera ärendet igen, men även ur kundens perspektiv som blev irriterad på att det tog 

lång tid. Författarna beskriver att kunder ofta tar sitt lån hos det första företaget som 

godkänner deras ansökan. Ur ett vinstdrivande perspektiv är det viktigt för banken att 

påskynda hanteringen genom att standardisera processen, i förhoppning om att göra 

affär med kunden.  

3.4.2. Dubbelarbete 

Identiska arbetsuppgifter som utförs på olika platser inom organisationen, men som 

skulle kunna sammansättas och minimera arbetsbördan beskrivs av Piercy & Rich 

(2009) som spill i form av dubbelarbete. När resultatet av arbetet blir högre än behovet, 

handlar det inom tillverkningen enligt Hines & Rich (1997) om spill i form av 

överproduktion. Eftersom båda kategorierna handlar om att arbeta mer än nödvändigt 

har vi valt att para ihop dem som dubbelarbete. Hines & Rich (1997) förklarar att 
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överproduktionen är den kategori av spill som anses vara mest kostsam inom 

tillverkning eftersom det påverkar flera faktorer som flödet, kvaliteten och 

produktiviteten samtidigt som produkterna i sin tur behöver förvaras. Konsekvenserna 

av förvaringen förklaras vidare leda till svårigheter i att upptäcka produktionsrelaterade 

defekter eftersom det är svårt att avgöra om de förfallit i produktion eller förvaringen. 

Även Dahlgaard & Dahlgaard-Park (2006) beskriver lagerhanteringen som ogynnsam 

eftersom det kostar att upprätthålla ett lager som kan innehålla defekta produkter.  

 

Utförandet av identiska arbetsuppgifter förklaras av Radnor m. fl. (2012) som vanligt 

inom sjukvården. De beskriver att det finns ett exempel i att som patient ofta behöva 

repetera sina besvär i mötet med läkaren trots att patienten i ett tidigare skede redan 

förklarat samma sak för en sköterska. Författarna förklarar att det är vanligt med 

duplicering inom sjukvården och lyfter ytterligare ett exempel där vårdpersonal tar icke-

nödvändiga prover på patienter och överflödiga beslut för att vara på den säkra sidan. 

Problematiken med repetition beskrivs även finnas inom kundservice. Goland, m. fl. 

(1998) beskriver att ett företag som arbetade med kundservice hade som ambition att 

när en kund ringer in ska denna få hjälp med sitt ärende redan vid första samtalet, och 

ska inte behöva slussas runt mellan olika kanaler. Det sparar på arbetskraft och ger en 

bättre servicekvalitet.  

 

Swank (2003) förklarar att det är vanligt förekommande med dubbelarbete när de 

anställda inte har tydliga riktlinjer eller regler för hur de bör gå tillväga. Hon förklarar 

utifrån försäkringsbolaget att det fanns brister i hur de sorterade sina ärenden. Som en 

konsekvens av för stor frihet hade de anställda utformat olika sorteringstekniker. Vissa 

valde att sortera sina ärenden efter namn medan andra sorterade efter nummer eller 

datum. Vid sjukdom eller andra orsaker till frånvaro resulterade de varierande 

sorteringsteknikerna i att det var svårt för den vikarierande att veta var den ska fortsätta. 

Detta innebar enligt Swank (2003) att vikarien fick gå igenom materialet på nytt för att 

kunna bedöma vad som behövde göras. 

3.4.3. Onödiga rörelser 

Inom tillverkning är det enligt Hines & Rich (1997) två kategorier som berör rörelser. 

Den ena berör de onödiga rörelser som varorna genomgår i produktionen och omfattas 

av kategorin transport. Den andra kategorin som de benämner som just onödiga rörelser 

är de rörelser som de anställda behöver utföra vid produktionen. De förklarar att 
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eftersom all rörelse inom fabriken betraktas som spill talas det inom dessa kategorier 

inte om att eliminera spill utan snarare om att minimera och reducera. Onödigt långa 

rörelsemönster mellan stationer beskrivs av Hines & Rich (1997) dels innebära ökad 

risk för skador på varor men även att det tar längre tid att förbättra produktionen 

eftersom det tar längre tid att få återkoppling vid defekter. Vad gäller onödiga rörelser i 

avseende på de anställda hävdar de att produktiviteten kan ta skada av att de anställda 

tröttar ut sig genom att stretcha, böja sig och lyfta varor när detta kan undvikas. Inom 

service omfattas båda ovanstående kategorier enligt Piercy & Rich (2009) av en 

rörelsekategori. De förklarar att detta kan vara allt från transporter av eventuella varor 

till de rörelsebanor inom vilka personal och information rör sig inom men som inte är 

att anse som effektiva. Då rörelsekategorin inom service täcker båda rörelsekategorierna 

inom tillverkning kommer vi behandla dem som en kategori i form av onödiga rörelser.  

 

Med utgångspunkt i sjukvården förklarar Radnor m. fl. (2012) att spill i form av 

transporter och onödiga rörelser är vanligt och exemplifierar detta med hur personalen 

ofta behövde röra sig genom avdelningar för att hämta relevanta anteckningar. 

Ytterligare något som orsakade onödiga rörelsemönster var hur de använde sig av förråd 

där de förvarade redskapen. Det innebar att de anställda behövde röra sig mellan 

behandlingsrummen och förråden istället för att redskapen redan i förväg var placerade i 

de behandlingsrum där de skulle användas. Ineffektiva rörelsemönster kan enligt 

Radnor m. fl. (2012) även konkretiseras med hur varje undersökningsrum inte var 

tillräckligt utrustat vilket innebar att personalen fick röra sig mellan olika avdelningar 

för att kunna genomföra undersökningarna. Det är däremot inte enbart personal som 

förflyttas mellan rum och avdelningar utan Kollberg, Dahlgaard & Brehmer (2006) 

framför att även transporter av patienter kan betraktas som onödiga rörelser.  

 

Swank (2003) förklarar att en idé inom lean production är att de olika stegen inom en 

process ska vara nära varandra för att undvika onödiga rörelser. Hon beskriver att 

genom att ha avdelningar som samverkar i nära anknytning till varandra reduceras 

onödigt långa transporter mellan avdelningarna. Förutom den interna transporten 

belyser Swank (2003) att det går att reducera spill externt genom att exempelvis byta ut 

ineffektiva leverantörer mot sådana som passar organisationens villkor bättre.  
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3.4.4. Ineffektiva tillvägagångssätt 

Med utgångspunkt i service gör Piercy & Rich (2009) en kategori av spill som 

uppkommer av att vid arbetsfördelningen eller vid utförandet av arbetsuppgifter utnyttja 

sina resurser på ett ineffektivt sätt. Denna kategori benämner de som ineffektiva 

tillvägagångssätt. Inom tillverkning omfattar ineffektiva tillvägagångssätt enligt Hines 

& Rich (1997) spill som förekommer när onödigt svåra lösningar appliceras på enkla 

problem. De exemplifierar detta med hur det är vanligt att det inom tillverkning används 

en stor och otymplig maskin för att utföra alla delar av arbetet istället för ett flertal 

mindre maskiner som är mer flexibla och kan utföra mindre delar av arbetet. De 

förklarar att konsekvensen av att använda stora och dyra maskiner blir att de anställda 

instrueras att överproducera för att få valuta för pengarna. Eftersom vi anser att 

ineffektivt utnyttjande av anställda inom serviceorganisationer kan jämföras med 

ineffektivt utnyttjande av maskiner inom tillverkning har vi valt att placera dessa under 

samma kategori. 

 

Ett ineffektivt tillvägagångssätt i form av fördelning av arbetsuppgifter förtydligas av 

Swank (2003). Hon framför att försäkringsbolaget hade som tillvägagångssätt att tilldela 

försäkringsansökningar i alfabetisk ordning, vilket innebar att de hade format arbetslag 

som behandlade ansökningarna beroende på de ansökandes efternamn. Oavsett 

arbetsbörda hos respektive arbetslag fortsatte fördelningen ske i alfabetisk ordning. 

Detta resulterade i att vissa grupper belastades mer än andra och istället för att jämna ut 

fördelningen beroende på arbetsbörda fortsatte fördelningen ske utifrån alfabetet. 

Konsekvensen av detta blev att en grupp kunde ha brist på arbetsuppgifter medan en 

annan hade ett överflöd.  

 

Ineffektiva tillvägagångssätt går enligt Bowen & Youngdahl (1998) även att uttyda 

inom restaurangbranschen. De framför en ineffektivitet i att ha för skilda arbetsuppgifter 

och presenterar ett exempel om hur kökspersonal kunde få kliva fram och stå i kassan. 

De menar att det var missgynnande för verksamheten att ha trötta och smutsiga kockar 

som nu skulle agera ansiktet utåt och förväntas bemöta kunderna på ett bra sätt. De 

skilda arbetsuppgifterna resulterade i att både matlagningen och kundservicen inte 

nådde tillräckligt hög nivå.  
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Piercy & Rich (2009) inkluderar arbetsuppgifter som är ineffektiva under denna 

kategori av spill. Dahlgaard & Dahlgaard-Park (2006) förklarar att spill kunde 

identifieras i förmannens arbetsroll eftersom dess arbetsuppgifter ansågs vara 

överflödiga. Anledningen till detta förklarar de som att förmän inte bidrar med något 

direkt värde till produktionen. Eftersom förmannens roll enbart går ut på att se till att de 

som faktiskt tillverkar följer sina order är det möjligt att undvika stora kostnader genom 

att inte ha några förmän. Även Åhlström (2004) förklarar att övervakande rollen 

upplevs som överflödig och istället betonar vikten av att alla inom produktionen 

ansvarar för god kvalitet.  

3.4.5. Resursslöseri 

Bristfällig styrning av anställda samt verktyg och material som är onödigt definierar 

Piercy & Rich (2009) utifrån service som slöseri på resurser. Enligt Hines & Rich 

(1997) är resursslöseri inom tillverkning spill som uppstår av att organisationen har ett 

onödigt stort lager. Av den anledningen att båda pratar om lagerhållning som slöseri är 

det naturligt att para ihop dessa, även om det finns aspekter som skiljer kategorierna. 

 

Anledningen till att lagerhållning betraktas som spill förklarar Hines & Rich (1997) som 

att förvaringen tar upp plats samt att det tar längre tid innan defekter identifieras, vilket 

de beskriver som kostnader som påverkar organisationens konkurrenskraft. Just 

överflöd av material är något som enligt Radnor m. fl. (2012) är vanligt inom 

sjukvården. De beskriver att det ofta finns förråd som är överfyllda med material som 

inte kommer till användning och därmed bara tar upp plats. 

 

Bowen & Youngdahl (1998) framför resursslöseri utifrån ett perspektiv som involverar 

och gör nytta för kunden. Genom att minimera tjänster eller erbjudanden som uppfattas 

som onödiga förklarar de att både verksamheten och kunderna kan dra nytta av 

situationen. De förklarar hur ett inrikesflygbolag kunde fokusera på aspekter som 

ansågs göra större nytta för kunden genom att exkludera matserveringen som inte 

ansågs skapa värde. Bowen & Youngdahl (1998) förklarar att servicen även kan nå en 

högre nivå om kunden själv får utföra uppgifter som kan anses vara ett slöseri på 

personalens kompetens. De förklarar att servicen på ett sjukhus kunde bli bättre genom 

att låta patienter raka sig själva innan operation vilket frigjorde tid för sköterskorna som 

kunde avsätta mer tid åt att ge stöd till patienter. 
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Swank (2003) förklarar att lean production är grundat utifrån tanken om ett ständigt 

flöde inom arbetsprocessen. Eftersom produkter förädlas på olika stationer krävs det ett 

flöde för att produkterna inte ska bli stillastående vid en station. Hon menar att det var 

vanligt att klara komponenter blev kvar vid en station innan de skickades vidare för att 

det fanns en tanke om att de skulle skickas i kompletta partier. Lagerhållning av 

produkter överlag utgör enligt Åhlström (2004) en av de mer kostsamma kategorierna 

av spill. Vidare förklarar han att just denna typ av produkter, som är under pågående 

arbete, är speciellt kostsamma för företagen eftersom det kan finnas dolda fel i lagret 

som upptäcks senare. 

3.4.6. Väntetider 

Piercy & Rich (2009) presenterar förseningar som en kategori av spill. Utifrån service 

redogör de för förseningar som väntan genom att behöva stå i kö eller att behöva vänta 

på information. Inom tillverkning redogör Hines & Rich (1997) för väntetider som den 

tid varor varken är i rörelse mellan stationer eller under pågående arbete på en station. 

De hävdar att väntan inom tillverkning således både påverkar varorna som blir 

stillastående samt de arbetare som får spendera tid på att vänta. Väntetider anses både 

inom service och tillverkning påverka de anställda och även om det finns skillnad i att 

kundens väntan inkluderas inom service berör båda kategorierna övergripande liknande 

frågor vilket är anledningen till att vi parar ihop dem. 

 

Likt Piercy & Rich (2009) förklarar Radnor m. fl. (2012) att det inom sjukvården 

uppstår olika typer av väntetider, eller förseningar. En av väntetiderna är den som läkare 

eller sköterskor utsätts för, vilket beskrivs vara när de behöver vänta på patienter mellan 

olika steg eller när de behöver vänta på provresultat. Den andra typen av väntan ligger 

hos patienterna som även de kan behöva vänta på vård, testresultat eller pappersarbete 

men även på att läkaren ska skriva ut dem efter behandling. Slutligen tar de även upp 

väntelistor som en typ av väntetid som sjukvården arbetar med att korta ned, vilket även 

Kollberg m. fl. (2006) styrker.  

 

För att korta ner väntetiden för kunder beskriver Goland m. fl. (1998) att företagen kan 

använda sig av statistik för att styra bemanningen. De beskriver ett företag som arbetade 

med kundservice som bemannade mer under de timmar där det tidigare visat sig att flest 

kunder ringer in. Detta gjorde att medarbetarna inte behövde sitta och vänta på att få 

samtal, vilket ökade produktiviteten.  
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Swank (2003) förklarar att en vanlig orsak till väntetider är att det finns en 

temposkillnad i verksamheten. Inom arbetsplatser där ens arbetsuppgifter är beroende 

av andra förklarar hon att det räcker med att en person i arbetsprocessen inte lyckas 

hålla samma tempo som resterande arbetare för att dessa ska behöva vänta på den 

långsammare personen.  

 

3.5. Sammanfattning av teoretisk referensram 

Det främsta vi tar med oss vidare från den teoretiska referensramen är spillkategorierna 

och vad de innebär samt exempel på aktiviteter inom dem. Misstag handlar om spill 

som leder till att tid måste avsättas för att utföra arbetet på nytt och att kontrollera 

arbetet efter misstag. Dubbelarbete innebär att arbetet sker i för hög utsträckning, vilket 

kan vara att en arbetsuppgift utförs en gång för mycket. Onödiga rörelser berör 

rörelsemönster i olika former, det kan vara allt från i vilka banor varor och arbetare rör 

sig till ergonomiska frågor. Ineffektiva tillvägagångssätt är det spill som uppstår av 

ineffektivitet i antagandet av arbetsuppgifter och kan beröra sådant som skeva 

arbetsfördelningar eller att maskiner/datorer skulle kunna förenkla en uppgift som utförs 

fysiskt. Resursslöseri handlar om slöseri med utgångspunkt i sådant som anställda, 

verktyg, material och lager. Den sista kategorin, väntetider, presenteras som spill som 

uppkommer av att antingen anställda väntar på varandra för att slutföra en uppgift, eller 

att en kund väntar på att få hjälp. (Hines & Rich, 1997; Piercy & Rich, 2009).  

 
Vi tar även med oss att spillkategorierna kan vara svåra att urskilja från varandra 

eftersom de överlappar eller leder till varandra. Hines & Rich (1997) förklarar utifrån 

tillverkning att överproduktionen är den värsta typen av spill. Detta beskrivs bero på att 

överproduktionen är orsaken till dyr lagerhållning som i sin tur försvårar upptäckandet 

av defekter. I beskrivningen av defekter påpekas att uppkommandet av defekterna kan 

vara en konsekvens av lagerhållning. Fokuset på defekter leder även in på kategorin 

transport eftersom en av anledningarna till att dessa betraktas som spill är för att långa 

transportsträckor ökar risken för att defekter uppstår. Med utgångspunkt i detta 

tydliggörs det att flertalet av kategorierna överlappar eller leder till varandra.  

 

Slutligen tar vi med oss att lean kan ha olika betydelser och former men denna studie 

utgår i likhet med Andersson m. fl. (2006) från den generella uppfattningen om att lean 



 

32 

handlar om att effektivisera verksamheter genom att identifiera och eliminera de 

aktiviteter som inte är att anse som värdeskapande. Överlag beskrivs implementeringen 

av lean vara en krävande process som behöver stödjas av organisationens samtliga delar 

(Dahlgaard & Dahlgaard-Park, 2006; Liker & Morgan, 2006; Poksinska, 2010) och i 

situationer där efterfrågan är instabil eller svår att förutse beskrivs det finnas ytterligare 

svårigheter med att applicera lean (Andersson m. fl., 2006). 
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4. Empiri 
 

Respondent/Befattning Kön Intervjutyp  

Rådgivare 1 Man Personlig  

Privatrådgivare 1 Kvinna Personlig  

Privatrådgivare 2 Kvinna Personlig  

Privatrådgivare 3 Kvinna Personlig  

Företagsrådgivare 1 Kvinna Personlig  

Företagsrådgivare 2 Kvinna Personlig  

Kontorschef 1 Man Personlig  

Kontorschef 2 Man Personlig  

Kontorschef 3 Man Personlig  

Kreditanalytiker 1 Kvinna Personlig Tabell II. 
Överblicksvy av 
respondenter. 

 

I enlighet med att respondenterna i denna studie har erbjudits anonymitet finns det ett 

behov av en fungerande referensteknik till respondenterna. Tabell II ovan illustrerar de 

tio respondenter som detta avsnitt är baserat på. Av pedagogiska skäl har vi valt att 

hänvisa till respondenterna efter deras befattning i avseende att läsaren enklare ska 

kunna följa med i texten och bilda sin egen uppfattning. Respondenterna kommer 

därmed refereras till enligt den vänstra kolumnen i Tabell II. Vi finner även en vikt i att 

påpeka att respondenterna inte enbart har besvarat frågorna utifrån sin nuvarande 

befattning inom respektive organisation, utan de har ombetts att även tänka utifrån sina 

erfarenheter och kollegors perspektiv för att kunna belysa situationen inom banken och 

inte begränsa svaren till sin arbetsroll. 

 

4.1. Icke värdeskapande aktiviteter 

Med avsikten att identifiera icke värdeskapande aktiviteter inom ren service har vi som 

tidigare nämnt valt att utgå från de presenterade spillkategorierna som verktyg. Ur de tio 

respondenter denna studie är baserad på var det enbart ett fåtal som tidigare kommit i 

kontakt med styrverktyget lean. Uppfattningarna om styrverktyget hos dessa stämde 
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dock inte till fullo överens med hur denna studie definierar lean. Trots detta kunde vi 

utifrån responsen från aktörerna i Tabell II ovan identifiera och kategorisera icke 

värdeskapande aktiviteter inom banker som är möjliga att vidta åtgärder mot för att 

uppnå en effektivare verksamhet. Dessa spillkategorier och dess innebörd i ren service 

konkretiseras nedan.  

4.1.1. Misstag 

En återkommande uppfattning om misstag var att de sällan förekommer. Hela sex 

respondenter ansåg att det sällan sker misstag och två av respondenterna förklarade att 

när de väl sker är det sällan att samma misstag repeteras. Samtliga kontorschefer 

förklarade däremot att de misstag som sker ofta är i samband med dokumentation. Det 

kan vara allt från fel i underskrifter av dokument till felsorterade dokument eller misstag 

vid pantsättningar och lagfarter. Vid uppkomsten av dessa misstag förklarades det att 

ärendet skickas tillbaka till den ursprungliga handläggaren som får åtgärda felen. 

 

“Vi kan gå i många fällor där underskriften kan vara på fel ställe, det kan vara fel 

pantsättning och liknande. Sådant granskas när lånet betalas ut och om det är fel så går 

det tillbaka till handläggaren som måste kontakta kunden som måste komma in igen och 

skriva på” (Kontorschef 1) 

 

I och med att de anställda hos bankerna ofta arbetar i direkt samspel med kunden 

framgick det även att misstag kan orsakas av kunderna. Vi fick presenterat för oss att en 

stor del av arbetet sker på begäran av kunden, exempelvis att kunden vill göra simpla 

ärenden som insättningar och uttag eller större ärenden som att ansöka om bolån. För 

samtliga av dessa uppgifter kan kunden påskynda processen, vid insättningar och uttag 

kan det handla om en korrekt ifylld blankett och vid större ärenden att ta med efterfrågat 

underlag. 

 

“Oftast är man som kund lite oförberedd, med det kan ju vara okunskap att man inte 

riktigt vet vad som behövs när man kommer. Eller när man vill ha ett lån, en del vet 

knappt vad de har för lön.” (Privatrådgivare 2) 

 

“Om man har bokat ett möte och den inte har med sig alla underlag man har 

efterfrågat, då kan hela mötet gå lite till spillo.” (Företagsrådgivare 1) 
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Det vi tar med oss från denna kategori är att misstagen upplevs förekomma sällan, men 

de misstag som sker är i anknytning med att arbetarna ska dokumentera och exempelvis 

feldaterar, felsignerar eller felsorterar dokument. Vi tar även med oss att produktiviteten 

inom banker kan påverkas av kunderna.  

4.1.2. Dubbelarbete 

Likt misstag beskrevs även dubbelarbete vara ovanligt inom bankerna i studien. Hälften 

av respondenterna förklarade att risken för att exempelvis behandla samma ärenden 

minskar med dokumentationen. Det syns i system på datorn vilken handläggare på 

kontoret som har hand om ett visst ärende, eller en viss kund, och då är det den 

personen som får ta hand om det ärendet för att undvika att flera handläggare gör 

detsamma. 

 

“Vi har byggt bort mycket dubbelarbete i och med att vi ganska tydligt dokumenterar de 

kundmöten vi har där det är någon form av åtgärd, låneutbetalning, placering av 

kapital eller ekonomisk rådgivning överhuvudtaget. Allt sådant dokumenteras väldigt 

tydligt numera, och detta är egentligen av regulatoriska krav. Vi har krav på oss att allt 

vi gör med kunden ska dokumenteras. Fördelen med det är att om kunden kommer in 

och träffar en annan medarbetare så finns den dokumentationen att lyfta upp.” 

(Kontorschef 1) 

 

Trots att dokumentationen hjälper till mot dubbelarbete uppstår det situationer där flera 

personer behandlar samma ärende. Företagsrådgivare 1 och Privatrådgivare 3 beskrev 

att kunderna ofta slussas mellan bankernas olika kanaler innan de hamnar rätt och får 

sitt ärende behandlat. Även Kontorschef 2 benämnde denna problematik och talade om 

att oavsett vilken kanal en kund väljer ska resan fram till en handläggare vara så 

friktionsfri som möjligt. Privatrådgivare 1 och Privatrådgivare 3 förklarade att det är 

vanligt att kunderna får upprepa sig eftersom dokumentationen inte sker förrän något 

konkret gjorts i ärendet.  

 

“Ur en kunds perspektiv finns det uppgifter som sker upprepande. Det kan vara svårt 

för en kund att direkt komma till rätt enhet så att säga. Det kan ha skett en slussning, att 

kunden har fått förklara sig för ett par kollegor innan dem kommer rätt.“ 

(Privatrådgivare 3) 
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Det beskrevs även finnas fall där en kund av olika anledningar får en ny handläggare 

som då måste läsa in sig på kunden, samtidigt som kunden kan behöva berätta sin 

bakgrund på nytt. Detta kan vara när en handläggare lämnar banken eller när en kund 

begär att få en ny handläggare för att få snabbare service eftersom kundens tidigare 

handläggare kanske inte är tillgänglig just då. 

 

“De kanske har lärt känna en rådgivare här, som då kanske har koll på historien så 

man inte behöver dra den igen, men eftersom kunderna ofta vill ha snabb återkoppling 

så kanske de får ta en ny rådgivare. Och då kan det ofta bli upprepningar.” 

(Kontorschef 3)  

 

Bankerna kan erbjuda sina kunder snabbare service i form av kanaler som innebär att 

kunden inte behöver besöka de fysiska kontoren. Privatrådgivare 3 förklarade att fallet 

ofta är att beslut måste tas på kontoret även om ärendet behandlats på annat håll. För att 

säkerställa att allt är korrekt måste personen återigen gå igenom ärendet. Att 

regelbundna kontroller sker framfördes även av Företagsrådgivare 1.  

 

“Vissa saker måste godkännas av kontoret. Det kan vara stora transaktioner som tagits 

emot från banken centralt, men det krävs ändå att vi på kontoret går igenom det, 

återkopplar till kunden och kollar vad det kan vara för något. Det görs inte direkt.” 

(Privatrådgivare 3) 

 

Sammanfattningsvis upplevs dubbelarbete i likhet med misstag vara sällan 

förekommande som en konsekvens av ett tydligare arbete med dokumentation. 

Dubbelarbete uppstår däremot som en konsekvens av att ärenden slussas. Slussning sker 

dels för kunden som får upprepa sitt ärende till olika kanaler på banken men ärenden 

slussas även inom banken där dubbelarbete förekommer.  

4.1.3. Onödiga rörelser 

Att behöva röra sig inom, och i vissa fall utom, arbetsplatsen är vanligt förekommande 

hos samtliga kontor som vi besökt i denna studie. Gemensamt för samtliga respondenter 

i studien var att en vanligt förekommande promenad sker till och från skrivaren och att 

denna promenad görs ofta. Ytterligare exempel på rörelser inom kontoren kunde vara 

till och från mötesrum, hämta eller lämna post på andra sidan kontoret och fikarum på 

en annan våning. Det förekommer även transporter utanför kontoret, Privatrådgivare 1 
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berättade att de behöver gå en sväng för att skicka eller hämta post och 

Företagsrådgivare 2 förklarade att det är vanligt med besök ute hos företagen. Trots att 

det gick att uttyda rörelsemönster på de olika arbetsplatserna var respondenterna nästan 

enade om att de inte var att betrakta som spill. Kontorschef 1 betraktade dock rörelserna 

inom deras kontor som ett tecken på ineffektivitet, vilket vi tolkar som en konsekvens 

av storleken på kontoret i förhållande till de andra kontoren.  

 

“... det där är otroligt ineffektivt och tar tid. I och med att vi har mellan 150 - 250 

kunder inne varje dag och just den där promenaden fram och tillbaka, för både 

rådgivare och kunder, är ineffektivt som sjutton” (Kontorschef 1) 

 

Resterande respondenter hade som nämnt en annorlunda syn på rörelserna, både 

gällande de inom och utom kontoren. Rörelserna inom kontoren beskrevs av 

Kreditanalytiker 1 som minimala eftersom de vid samverkan med medarbetare utom 

rimligt avstånd kan kommunicera över telefon- eller videosamtal. Vidare ansåg 

Företagsrådgivare 2 och Kreditanalytiker 1 exempelvis att tiden som avsätts på att åka 

ut till kunderna övervägs av värdet som skapas av att kunna ta del av verksamheterna 

som bankerna arbetar med. Gemensamt var även att promenaderna inom kontoren 

uppskattades eftersom det dagliga arbetet till stora delar utförs stillasittande och att de 

får energi av att få röra på sig, vilket var anledningen till att en av bankerna medvetet 

planerat för promenader.  

 

“Ja, och det har vi gjort med flit för att folk ska få röra på sig. Jo men det är viktigt att 

man får röra på sig också, för vi blir ju lätt stillasittande när man sitter med dator och 

mail och gör i ordning grejer som man kommit överens med kunder om. Då är det 

viktigt att man får röra på sig.” (Kontorschef 2) 

 

Kontorschef 2 medgav att det skulle bli tidseffektivare att korta ned promenaderna och 

att det ur ett lean perspektiv är möjligt att effektivisera arbetsplatsen i denna aspekt men 

hävdade att det inte skulle vara hållbart i längden. 

 

“Utifrån effektivitet talar vi enbart kall, hård, ekonomisk verklighet, men problemet är 

att det inte blir effektivt i slutändan. När man sliter ut medarbetare och de blir 



 

38 

sjukskrivna så visar det sig att den där effektivitetsvinsten vart uppäten gånger grande.” 

(Kontorschef 2) 

 

Utifrån det ovanstående kan vi uttyda olika rörelsemönster som går att reducera och 

genom detta få arbetarna att avsätta mer tid till värdeskapande arbete. En sådan 

arbetssituation är utifrån respondenterna inte att förespråka eftersom rörelserna som 

presenteras ovan antingen ger energi till att orka arbeta eller skapar ett värde till 

organisationen genom kundbesök.  

4.1.4. Ineffektiva tillvägagångssätt 

Gällande ineffektiva tillvägagångssätt hamnade vi ofta i samtal om dokumentation i 

olika former och kraven kring dessa. Kontorschef 1 och Kontorschef 3 förklarade att 

bankerna på senare tid har pressats med krav på att de ska känna sina kunder bättre och 

veta vad de har för avsikt med att vara kund hos banken. All denna information ska 

sedan dokumenteras och finnas tillgänglig inom banken. Detta är enligt Kontorschef 1 

ineffektivt ur ett affärsperspektiv eftersom vad som tidigare ansetts vara enkla ärenden 

numera kan ta upp till en timme. 

 

“Det kan komma in en familj med två vuxna och två barn där barnen ska börja ha sin 

egen ekonomi. Ett sådant möte kan ta mellan 45 minuter till 1 timme, bara för att vi ska 

dokumentera och säkerställa allting. Vissa tycker att det tar tid från vår huvuduppgift, 

att vi vill göra affärer med kunderna.” (Kontorschef 1) 

 

Vidare ansåg Kontorschef 1 att bankpersonalen inte bara ska acceptera att 

dokumentationen i dagsläget tar upp för mycket tid utan förklarade att även denna 

aktivitet går att effektivisera genom förbättringar av de interna verktyg som används vid 

dokumentation. 

 

“Det ska gå att använda samma verktyg för olika ärenden, få det att speeda upp lite 

mer, få lite mera gratis saker och ting. Istället för att jag ska behöva skriva ner utifrån 

intervju med kunden så skulle man ju kunna få det gratis.” (Kontorschef 1)  

 

Vid frågan om respondenterna såg förbättringsmöjligheter i tillvägagångssätten på 

arbetsplatsen svarade Företagsrådgivare 2 att analyser kan ta onödigt lång tid eftersom 

det inte finns utvecklade modeller att arbeta med. Hon exemplifierade med hur delarna i 
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en kassaflödesanalys kunde ta tid och att det efterfrågas en modell som efter korrekta 

inmatningar kan visa relevanta nyckeltal. Bortsett från detta exempel resulterade även 

denna fråga i samtal om förbättringar av dokumentation. Kontorschef 3 upplevde 

problematik i att samtliga avtal ska skrivas på fysiskt och hävdade att mycket tid skulle 

kunna sparas på digitala underskrifter. Även Rådgivare 1 upplevde detta som onödigt 

och vi tolkade det som en psykiskt och fysiskt utmattande aktivitet att behöva arkivera 

mängder av dokument. Han förklarade att en kund med ett flertal mindre ärenden 

behöver skriva på flera olika dokument som måste arkiveras var för sig, och ansåg att de 

skulle kunna spara tid på att skriva ut ett samlat dokument som kunden får skriva på.  

 

“Mycket skulle man kunna signera med mobilt bank-id. Alltså pappersavtal, skuldebrev 

och sånt borde kunna signeras med bank-id, men det kan vara en fråga om att det måste 

förvaras någonstans. Mycket sånt tycker jag skulle kunna bli bättre. Man ska kunna 

signera mer med bank-id än att behöva skriva på ett skuldebrev på papper. Men man 

kanske inte är där än, att man får det rent compliance-mässigt.” (Kontorschef 3)  

 

Ytterligare en aktivitet som vi uppfattar som onödigt tidskrävande är 

identitetskontrollerna. Det redogjordes för olika tekniker som att känna på 

legitimationer, lysa med UV-lampa, släppa dem i bordet och att en av bankerna ringde 

in för att säkerställa att legitimationen är giltig. Det framgick att det är en viktig aktivitet 

eftersom misstag vid id-kontroller kan skapa stora konsekvenser, men det bör vara 

möjligt att påskynda processen med apparater som testar identitetens äkthet. 

 

“Vi ringer in, släpper det i bordet eller liknande … det är tidsödande då man måste 

ringa och kolla id handlingar.” (Privatrådgivare 2) 

 

“Tänk om man skulle ha en apparat, då skulle man kunna se om identiteterna är äkta, 

för det pratas om att det är mycket falska legg och körkort som är i omlopp.” 

(Privatrådgivare 1) 

 

Vanligt förekommande inom de banker som är med i denna studie är att de har specifika 

arbetsroller. Inom de flesta arbetsplatserna förklarade respondenter att det finns 

rådgivare som arbetar mot privata kunder eller företag. Utifrån denna fördelning har 
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rådgivarna ofta en egen kundgrupp, vilket resulterar i att arbetsfördelningen kan bli skev 

beroende på var efterfrågan är som högst vid en viss tidpunkt. 

 

“Det blir väldigt ojämnt, det är just efterfrågan i just min kundgrupp då, eller X som 

jobbar med drop-in. Det kan ju bli hur mycket som helst för X. Det är många som 

kommer in och frågar, vissa veckor då drunknar ju X i jobb.” (Privatrådgivare 1) 

 

Å andra sidan förklarade Rådgivare 1 att de på den banken har relativt jämn 

arbetsfördelning och tror att orsaken till detta är för att deras anställda har ett bredare 

kunskapsområde och inte är specialiserade inom ett specifikt område. 

 

“Det känns ganska jämnt faktiskt. Eftersom alla på pappret jobbar med samma sak. Det 

är ingen som är företagsrådgivare, det är ingen som är privatrådgivare utan alla är ju 

rådgivare och alla ska kunna alla delarna.” (Rådgivare 1) 

 

Rådgivare 1 ansåg även att det var möjligt att skapa en effektivare vardag genom att 

olika interna processer påskyndas. Eftersom en åtgärd i dagsläget kan ta dagar att få 

igenom innebär det att kunden kan få återkomma för att avsluta eller gå vidare med 

ärendet istället för att allt kan lösas vid en sittning. 

 

“Istället för att man möter kunden och gör allt så möter man den flera gånger för att 

det är olika delar som måste göras, som inte kan göras på samma gång. Om man t.ex. 

ska avsluta ett konto så kan det ta några dagar innan man kan föra över de likvida 

medlen, det kan man inte göra på en gång. Det är inte så effektivt.” (Rådgivare 1) 

 

Det vi tar med oss om ineffektiva tillvägagångssätt enligt våra respondenter är 

dokumentation i olika former eftersom dokumentation beskrevs som en vanligt 

förekommande orsak till ineffektivitet inom bankbranschen. Vi tar även med oss att det 

är vanligt med skev arbetsfördelning men att detta går att undvika genom att minska på 

specialiserade arbetsroller. Överlag upplever vi att det finns processer, eller 

tillvägagångssätt, som gör att arbetet tar längre tid än det behöver.  

4.1.5. Resursslöseri 

Marknadsföring i form av mässor och liknande var ett återkommande exempel på 

aktiviteter som det avsätts resurser på men som inte upplevs bringa något värde till 
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verksamheten. Privatrådgivare 1 upplevde syftet med mässorna som att synas men att de 

redan syns utåt med all marknadsföring på olika sociala medier. Även Företagsrådgivare 

2 upplevde nätverkandet som ett långskott och ansåg att aktiviteten kanske kan så frön 

men att det är svårt att veta vad aktiviteten resulterar i.  

 

“Jag tänker på lite mässor och sånt som vi är med på för att synas, men det ger ju inte 

så mycket egentligen till varken kund eller verksamhet.” (Privatrådgivare 1) 

 

Den tid som avsätts på att dokumentera ärenden var även en aktivitet som 

återkommande framfördes som mindre värdeskapande. De regulatoriska kraven på 

dokumentation kändes enligt Privatrådgivare 2 som onödiga för kundnyttan just där och 

då och resulterar även i att det ibland kan kännas tungt med för många direktiv. 

Rådgivare 1 kom tillbaka till den fysiska biten eftersom dokumentationen leder till 

arkivering som upplevs vara tidskrävande utan att tillföra något värde alls. Kontorschef 

1 förtydligade tidsspillet av att behöva dokumentera enligt nedanstående exempel och 

uttryckte en förståelse för att medarbetarna på arbetsplatsen kan uppleva 

dokumentationen som en onödig aktivitet. 

 

“Vissa saker skulle jag kunna fixa på 30 sekunder. Men i och med att jag måste 

dokumentera det, jag måste få kunden att förstå, lämna ut ett dokument där kunden 

skriver på, och förklara att det här är det vi kommer överens om så tar det ju istället 10-

15 minuter åtminstone. Det kan ta längre tid beroende på hur mycket det handlar om 

osv. Sånt där kommer ju medarbetarna säga att det där är ju fullständigt jävla onödigt 

men det är regulatoriska krav och då måste vi följa dem.” (Kontorschef 1) 

 

En respons som vi stötte på vid ett flertal tillfällen var även att mycket tid spenderas på 

att serva kunder med ärenden som den enkelt kan göra på egen hand via andra kanaler. 

Kontorschef 1, Företagsrådgivare 2 och Kreditanalytiker 1 förklarade att kunder som 

kommer in med enklare ärenden dels behöver få hjälp men att tid sedan även avsätts på 

att lära kunderna hur de själva kan gå tillväga för att lösa sådant på egen hand, vilket vi 

tolkade som tidskrävande. 

 

“Mycket av de här rådgivande grejerna om man tänker på privatsidan med spara och 

placera, det finns ju otroligt mycket i apparna. Vi har två appar, en på företag och en 
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på privat, som man kan få råd och så utifrån att svara på lite punkter. Där tror jag att 

man kan fixa mer än man tror hemma och det kräver resurser både här och tid för 

kunden.” (Företagsrådgivare 2)  

 

Vissa möten och utbildningar kan även uppfattas som onödiga aktiviteter. Kontorschef 

3 förklarade att de ofta har utbildningar inom områden som kan vara svåra att applicera 

på just det kontoret och att det därmed kan ifrågasättas. Han hade även synpunkter på 

resurserna som avsätts på broschyrer och informationsblad av olika former, något som 

ansågs vara överflödigt. Kreditanalytiker 1 var kritisk mot antalet möten och ansåg att 

vissa möten inte är tillräckligt informationsrika för att de ska anses vara till nytta. 

 

“Typ broschyrer och sånt som ingen tittar i, vi ger inte ens ut broschyrer. Förut när vi 

haft några strukturerade produkter, nått bevis eller sådant där som vi ger ut gällande 

sparanderådgivning, men alltså det produceras så inåt helvete. Och så får vi 

jättemycket men vi ger ju aldrig ut det. Det är absolut något som man egentligen skulle 

kunna ta bort.” (Kontorschef 3) 

 

“I min förra roll hade man möten nästan varje dag och det blir ju väldigt ineffektivt för 

varje dag har man inte något nytt att komma med. Och då står man bara där för att 

man ska och sen vill man bara iväg och jobba för att man har något att göra. 

(Kreditanalytiker 1) 

 

Med utgångspunkt i banker tolkar vi att resursslöseri i mindre utsträckning handlar om 

att avsätta resurser på fysiska produkter som broschyrer och i större utsträckning om 

brister i vad de anställda avsätter tid åt. Tiden som avsätts på att marknadsföra banken 

på mässor eller närvara på informationsfattiga möten är två aktiviteter som beskrevs 

vara spill och att avsätta tid på dokumentation var även ett återkommande ämne i denna 

kategori.  

4.1.6. Väntetider 

En övergripande beskrivning av väntetider gjordes av Privatrådgivare 2 som sa att det är 

en konsekvens av spillen inom de andra kategorierna som berörts innan. En vanlig orsak 

till att väntetider uppstår, både internt och externt, förklarades vara att de ofta är 

beroende av andra. Det var enbart Rådgivare 1 som inte upplevde att väntan är en vanlig 

aktivitet i det vardagliga arbetet. Resterande respondenter förklarade att väntan kan vara 
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på andra avdelningar inom företaget, exempelvis att en privatrådgivare behöver 

information av en företagsrådgivare, eller inom samma avdelning där en kollega 

exempelvis med sin signatur måste vara med och intyga om att arbetet görs korrekt. En 

vanlig orsak till interna väntetider beskrevs även vara att arbetet inte flyter på eftersom 

kunden inte har levererat behövlig information.  

 

“Jag skulle nog säga att det kanske inte helt flyter på, man har ju en hel del öppna 

ärenden som man väntar på att få okej, eller få en värdering, eller vad det nu kan vara 

från andra enheter innan man kan gå vidare. Jag skulle säga att det inte är ett jämnt 

flöde, nu gör jag det här klart, utan det hackas upp och man får börja på nya ärenden.” 

(Privatrådgivare 3) 

 

“Vi tror ju mycket på det här med specialister. Andra banker har kanske att man ska 

kunna lite av varje, men vi har mer specialister. Men det blir lite lurigt då att man är 

mer inrutad på det här är min grej då ska jag bara göra det, och då sitter man och 

väntar på andra liksom. Så det kan vara ett litet problem när man är såhär 

specialistbetingat.” (Kontorschef 3) 

 

I en arbetsplats som beskrivits bestå av mindre specialiserade arbetsuppgifter och ett 

större eget ansvar förklarar Rådgivare 1 att det blir mindre väntan på andra kollegor. 

 

“Det är ganska mycket individuellt arbete. Det är sällan som man behöver vänta på 

andra kollegor som ska behöva göra något.” (Rådgivare 1) 

 

En vanlig förklaring till den externa väntan, som kunden utsätts för genom köande eller 

handläggningstider, är att efterfrågan numera är allt svårare att förutse. Kontorschef 1 

och Företagsrådgivare 2 förklarade båda två att de förr inom bankbranschen kunde rusta 

upp sig för högtryck när personer fick betalt i form av lön eller pension eftersom de 

skötte sina ärenden inne på bankkontoret i större utsträckning då. I och med 

digitaliseringen har efterfrågan på kontorets tjänster blivit svårare att förutse. Det finns 

dock möjliga vägar, Kontorschef 2 förklarade att det går att se mönster i efterfrågan på 

de digitala tjänsterna och därmed hänvisa kunder till dessa när trycket är högt på 

kontoren och de digitala kanalerna väntas vara tillgängliga. Privatrådgivare 2 nämnde 



 

44 

att det är möjligt att rusta upp vid omvärldsfaktorer eftersom sådant som kan påverka 

privatekonomin kan leda till en större efterfrågan på att träffa en rådgivare.  

 

“Vi har en utmaning i det här med väntetider och det beror alldeles på. Numera kan vi 

inte se det i kundflödet att imorgon är det en sådan dag då det kommer mycket folk, så 

är det inte längre.  För 10-15 år sedan då var det när pensionen kom, när lönen kom, 

då var det mycket folk inne, nu är det inte så längre. Nu är de måndagar ibland och 

torsdagar ibland, förmiddagar ibland och eftermiddagar ibland.” (Kontorschef 1) 

 

Privatrådgivare 3 ansåg att de främsta anledningarna till att kunderna får vänta är just att 

de ofta slussas mellan kanaler innan de får hjälp. För kunderna som kommer in på 

kontoren upplevde Kontorschef 3 att väntan beror på att de ärenden som utförs på 

kontoren ofta är av enkel eller betydligt komplexare art. Även om antalet kunder som 

besöker banken minskar menar Kontorschef 3 att det inte går fortare eftersom 

problemen ofta är så pass svåra att de behöver brottas med. Även de enklare ärendena 

beskrivs orsaka väntetider eftersom stora delar av sådana möten spenderas på att utbilda 

kunden i de digitala tjänsterna för att de ska kunna lösa sådant på egen hand i framtiden, 

något som även styrktes av Kontorschef 1 och Kreditanalytiker 1.  

 

“Säg att vi har mycket färre kunder inne nu, men de ärendena som kommer till oss är 

inget som vi kan lösa direkt. Det är för att det inte finns någon lösning utan det är så att 

man måste liksom, brottas lite med. Det är att det blir mer och mer komplexa ärenden.” 

(Kontorschef 3) 

 

De regulatoriska kraven på dokumentation framgick som en bidragande orsak till att 

arbetsprocessen inom bankbranschen tar betydligt längre tid än det gjort tidigare. 

Privatrådgivare 1 poängterade att dokumentationskraven från Finansinspektionen och 

EU resulterar i att de inte hinner med lika mycket, något som även Privatrådgivare 2 tog 

upp och tydliggjorde med ett exempel. 

 

“Gillar man att träffa kund så hinner man idag med max två bra kundbesök jämfört 

med tidigare då man kanske kunde hinna fem. För man måste göra hela allt, hela 

ekonomin, man måste gå igenom rubbet för att kunna ge ett råd.” (Privatrådgivare 2) 
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Sammanfattningsvis tolkar vi väntetider som en konsekvens av spill inom andra 

kategorier där exempelvis dokumentation förklaras vara en orsak till att kunderna får 

vänta, eftersom arbetsprocessen numera tar längre tid och antalet ärenden per dag 

minskat. Väntetider i arbetet framstår som ett vanligt förekommande spill som orsakas 

av specialisering i arbetsroller och väntan på information från kunder. Ytterligare en 

intressant aspekt från denna kategori är att kundtrycket beskrivs ha blivit svårare att 

förutse och därmed svårare att ta itu med, vilket resulterar i väntetider.  

 

4.2. Sammanfattande fråga 
Respondenterna fick som avslutning i 

uppgift att utifrån sina erfarenheter 

rangordna de berörda spillkategorierna. 

De skulle på en 0–5 gradig skala 

rangordna kategorierna efter vilka de 

upplever som mest applicerbara inom 

bankbranschen, där 5 betyder att 

kategorin är applicerbar. Resultatet, som 

illustreras i Figur I, ligger i stora drag i 

linje med hur vi tolkat informationen 

som vi tagit del av under intervjuerna. 

Det som tas med från denna fråga är främst att väntetider följt av ineffektiva 

tillvägagångssätt upplevs som de viktigaste kategorierna och att onödiga rörelser knappt 

är att betrakta som spill. Vi tar även med oss att en respondent i denna uppgift upplevde 

svårigheter i att rangordna resursslöseri kontra ineffektiva tillvägagångssätt eftersom 

dessa upplevdes som snarlika. 

  

Figur I. Applicerbarhet av spillkategorier. 
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5. Analys 

5.1. Misstag 

Det var enbart de respondenter med en chefsroll som gav konkreta exempel på misstag. 

Medarbetarna hade uppfattningen om att betydande misstag som beror på dem sker så 

sällan att vi inte kunde uttyda några konkreta exempel, vilket kan tyda på att cheferna 

blir varse om misstagen som sker av personalen de ansvarar för. Även om misstag 

beskrevs vara ovanligt av respondenterna var det möjligt att i likhet med sjukvården 

enligt Radnor m. fl. (2012) och försäkringsbolaget enligt Swank (2003) identifiera 

misstag inom bankbranschen. Kontorschef 1 och delvis även de andra kontorscheferna 

förklarade att de misstag som förekommer ofta sker i samband med dokumentation av 

avtal. I situationer där handläggaren exempelvis inte varit uppmärksam med att få 

underskrifterna på rätt plats, sortera dokumenten i korrekt ordning eller råkat pantsätta 

en lägenhet innan personen har den i sin ägo återgår ärendet till handläggaren. Denna 

får då, tillsammans med kund i de fall som det behövs, åtgärda misstagen. Detta ligger 

även i linje med hur Swank (2003) exemplifierar misstag och konsekvenserna av 

misstagen på ett försäkringsbolag.   

 

I teorin sammanförde vi misstag och kontroller som en gemensam spillkategori 

eftersom vi utifrån Piercy & Rich (2009) tolkar kontroller som beroende av misstag. Att 

det är vanligt att arbetet inom bankbranschen granskas efter misstag framgick vid ett 

flertal intervjuer. Som en konsekvens av att det för vissa beslut finns krav på dualitet 

eller att arbetet ska ske på ett visst sätt gör att vi tolkar kontroller som en kategori som 

blir svår att applicera inom bankbranschen. Detta grundar vi inte i svårigheter med att 

finna exempel på en sådan aktivitet, utan svårigheter i att kunna reducera dem eftersom 

det finns krav på att arbetet ska kontrolleras.  

 

I likhet med Goland m. fl. (1998) var misstag som orsakas av kunderna något som 

presenterades vid ett flertal av intervjuerna när vi berörde denna kategori. 

Respondenterna förklarade att de spenderar tid på att förbereda sig på rådgivning och 

har efterfrågat material från kunden för att mötet ska vara värdeskapande. Vid de 

tillfällen då kunden inte har med sig materialet eller inte ens dyker upp förklarades 

dessa möten kunna gå till spillo. Eftersom detta är en utebliven aktivitet som betraktas 

som spill bör bankerna vidta åtgärder i motverkande syfte. Inom andra branscher kan 
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uteblivna möten resultera i en avgift, vilket tyder på att ett misstag begåtts av kunden. 

Detta kan enligt oss även vara ett alternativ för bankerna.  

 

5.2. Dubbelarbete 

Enligt Radnor m. fl. (2012) beskrivs lean inom sjukvården ha ett speciellt fokus på att 

minimera dubbelarbete, något som de exemplifierar med hur patienter ofta får repetera 

sina uppgifter till flera personer på arbetsplatsen. Genom att dra paralleller mellan 

patienter och kunder finns det tydliga likheter mellan detta och responsen i våra 

intervjuer. En orsak till dubbelarbete förklarades av respondenterna vara att kunderna 

slussas mellan bankens olika kanaler där de upprepande får förklara sitt ärende innan de 

till slut hamnar rätt. En skillnad från litteraturen var däremot att dubbelarbete likt 

misstag beskrevs vara sällan förekommande, något som har minskat som en konsekvens 

av dokumentationskrav. Anledningen till att dubbelarbete sker under tiden kunden 

slussas runt är för att dokumentationen inte sker förrän något konkret görs i ärendet och 

handläggarna därmed inte har tidigare material att utgå från. Utifrån beskrivningen av 

Kontorschef 2 om en friktionsfri kundupplevelse uppfattar vi att det finns en 

medvetenhet om problematiken mellan de olika kanalerna och att de arbetar med att 

minimera friktionen för att förbättra kundupplevelsen, vilket stämmer överens med vad 

Goland (1998) upplever som en åtgärd för bättre service. 

 

Ärenden slussas även mellan olika kanaler inom banken, vilket kan orsaka 

dubbelarbete. Eftersom vissa instanser inte kan slutföra en del ärenden hamnar de hos 

den ursprungliga handläggaren som återigen får gå igenom hela ärendet för att 

säkerställa att allt är korrekt. Detta blir ett tydligt exempel utifrån Piercy & Richs (2009) 

beskrivning av dubbelarbete som att behöva utföra en uppgift på nytt, trots att det redan 

har utförts av någon annan inom organisationen.  

 

Swank (2003) förklarar att dubbelarbete kan uppstå av otydligheter och att vikarier 

därmed inte förstår vad som bör göras. Den generella uppfattningen hos respondenterna 

var att det inte brukar vara några problem när de hjälper varandra med ärenden men 

Kontorschef 1 och Kontorschef 3 förklarade att dubbelarbete kan uppstå när en kund av 

olika anledningar tilldelas en ny handläggare. Då måste handläggaren läsa in sig för att 

lära känna kunden igen och kanske till och med ha ett möte med kunden som får 

upprepa sig. Ju bättre dokumenterat underlag det finns desto enklare blir det för den nya 
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handläggaren att lära känna kunden genom materialet, förhoppningsvis utan att behöva 

kontakta kunden.  

 

5.3. Onödiga rörelser 

Piercy & Rich (2009) förklarar att onödiga rörelser kan vara transporter av varor och de 

banor som information eller de anställda rör sig inom. Utifrån Radnor m. fl (2012) kan 

vi se att detta är vanligt inom sjukvården och de exemplifierar onödiga rörelser med hur 

personalen behöver röra sig mellan avdelningar, förråd och behandlingsrum under en 

arbetsdag. I likhet med detta finns det även rörelsemönster inom bankerna som kan 

elimineras eller reduceras. Återkommande rörelsemönster sker till skrivare eller för att 

hämta information och vissa bankkontor är så stora att promenaderna till och från 

kundmöten betraktas som spill. Det sker även transporter ut till företagskunderna för att 

ta del av deras arbete och knyta band, vilket kan ifrågasättas ur effektivitetssynpunkt. 

Vid samverkan med personal som inte är i närheten, exempelvis på ett annat kontor eller 

en annan avdelning, förklarades det att kommunikationen sker digitalt och att det flyter 

på väl. På detta sätt undviker bankerna det spill i form av dåligt informationsflöde 

mellan avdelningar som Swank (2003) belyser. 

 

Hines & Rich (1997) förklarar att alla rörelser inom en fabrik är att betrakta som 

onödiga. Likt detta framför Kontorschef 1 att det går att göra effektivitetsvinster på att 

korta ned rörelser, eftersom dessa sammantaget under en hel arbetsdag utgör en märkbar 

tidsförlust. Med utgångspunkt i en stark majoritet, 9 av 10 respondenter, har vi däremot 

upptäckt en tydlig skillnad i uppfattningen om dessa rörelsemönster som spill. Enligt 

Hines & Rich (1997) betraktas rörelser som att böja sig, lyfta och stretcha som onödiga 

eftersom de tröttar ut de anställda och därmed påverkar produktiviteten. Utifrån detta 

tolkar vi argumentet som med avseende på de anställdas välmående. Om detta ska föras 

över till rena serviceorganisationer vars rörelsemönster inte är av samma typ blir 

tongångarna annorlunda. Utifrån de banker som besökts i studien har vi fått förklarat att 

stora delar av arbetsdagen spenderas stillasittandes. När de väl får röra på sig anser de 

att rörelsemomenten genererar energi och att de därmed drar nytta av det. Skillnaden 

blir därmed att vid prioritering av de anställdas välmående i detta sammanhang bör 

implementering av mindre rörelsemönster vara ett alternativ för att de ska få energi och 

bli produktivare.  
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Om denna kategori ska betraktas ur ett effektivitetsperspektiv bör ledningen med 

utgångspunkt i förklaringen av Kontorschef 2 överväga om vinsterna som görs på att 

enbart tänka effektivitet överväger eventuella förluster som orsakas av att anställda 

pressas för hårt och behöver sjukskrivas. Tanken om att de anställda ständigt ska vara i 

arbete och inte behöva göra avbrott kanske ses som lönsam i teorin, men med 

utgångspunkt i de intervjuer som denna studie grundar sig på är rörelserna inte att 

betrakta som spill, varken de som sker inne på kontoren eller de som görs ut till kund.  

 

5.4. Ineffektiva tillvägagångssätt 

Ineffektiva tillvägagångssätt kan enligt Piercy & Rich (2009) vara en ineffektivitet i hur 

uppgifterna på arbetsplatsen fördelas. Detta förtydligas av Swank (2003) som beskriver 

hur ett försäkringsbolag oavsett arbetsbörda fortsatte fördela arbetsuppgifter beroende 

på alfabetisk ordning och att detta kunde orsaka skevheter i arbetsfördelningen. I denna 

studie har vi inte funnit några sådana extremfall, men vi har funnit att det är vanligt med 

skevheter. Det som framgått vara den vanligaste orsaken till att det är skeva 

arbetsbördor är en tydlighet i arbetsrollerna och att de även har sin egen kundgrupp 

inom den arbetsrollen. Detta innebär att privatrådgivare kan ha betydligt mer att göra 

om efterfrågan från privatkunder är högre än företagskunder. Det kan även vara att en 

privatrådgivare har mer arbete än en annan för att trycket är större från dennes 

kundgrupp. Vi kunde se att den banken som Rådgivare 1 arbetar på undviker detta 

genom att ha ospecialiserade rådgivare som inte utgår från en specifik typ av kund och 

därmed kan ta sig an olika typer av ärenden. Detta visar även på en skillnad mellan två 

servicebranscher då Bowen & Youngdahl (1998) förklarar att för skilda arbetsuppgifter 

inom restaurangbranschen orsakade ineffektivitet medan det inom bankbranschen, i 

denna fråga, kan vara att föredra. Genom att ha en bredare kompetens uppfattar vi att 

arbetet blir mer självständigt. På så vis går det att undvika det framförda problemet med 

specialisering som att en person utför sina uppgifter och får vänta på andra som 

eventuellt ska bidra med andra uppgifter. 

 

När arbetsuppgifterna har fördelats kan det enligt Piercy & Rich (2009) även finnas 

ineffektivitet i arbetsuppgifterna. Vi kunde till skillnad från Åhlström (2004) och 

Dahlgaard & Dahlgaard-Park (2006) inte identifiera ineffektivitet i en hel arbetsroll, 

men det var en arbetsuppgift som överlag ansågs vara ineffektiv. Utifrån intervjuerna 

framgick det att dokumentering i olika former existerar i alla banker, på grund av 



 

50 

lagkrav, och det ansågs vara ineffektivt av samtliga respondenter. Dokumentation sker 

såväl under som efter kundmötena och alla former av dokumentation framgick som 

krävande, vissa i fysisk och andra i psykisk mening. Något som kan tyckas vara 

oroväckande ur ett effektiviseringsperspektiv är att de flesta som åberopade 

problematiken kring dokumentation under kundmöten verkade acceptera sin situation. 

Det var enbart Kontorschef 1 som var kritisk mot ineffektiviteten samt ansåg att det bör 

vidtas åtgärder. Eftersom dokumentation i olika former har blivit en stor del av 

vardagen för arbetare inom bankbranschen är det möjligt att göra märkbara 

effektiviseringsvinster genom att fokusera på åtgärder för att underlätta dessa processer. 

Vi upplever att det finns potential att på så vis både hinna göra fler affärer samtidigt 

som de anställda kommer må bättre av att slippa avsätta lika mycket tid åt den aktivitet 

som i särklass framkommit i flest sammanhang i denna undersökning.  

 

Ineffektivitet beskrivs av Hines & Rich (1997) även kunna innebära att något görs 

onödigt svårt och exemplifierar med hur en fabrik kan ha en otymplig maskin som gör 

hela jobbet istället för att dela upp jobbet på fler mindre maskiner. En aktivitet som vi 

anser är applicerbar inom denna kategori är identitetskontroller. Det beskrevs finnas 

olika tekniker för hur legitimationens äkthet undersöks, där vissa tekniker framgick som 

mer tidskrävande än andra. Vanligt är att personen känner på kortet och lyser med UV-

lampa, men vi fick även förklarat för oss att en av bankerna ringer ett samtal för att 

kontrollera identiteterna. Vid ett enstaka tillfälle kanske detta inte är att betrakta som ett 

större problem, men när det betraktas över en hel dag utgör det märkbart tidsspill och 

förklarar varför det efterfrågas apparater som fortare kan bedöma identiteternas äkthet. 

Utöver detta framstod det överlag finnas en del processer inom det vardagliga arbetet 

som behöver utvecklas och förenklas. Detta kan exempelvis vara analysmomenten som 

enligt Företagsrådgivare 2 beskrivs ta betydligt längre tid än om det fanns en färdig 

modell att arbeta med. Att önska detta anser vi är rimligt eftersom det beskrevs finnas 

ett upprepande mönster i hur analysen sker, att det exempelvis efterfrågas liknande 

typer av nyckeltal som beräknas enligt matematiska formler. 

 

5.5. Resursslöseri 
Utifrån vår empiriska insamling kan vi konstatera att lagerhållning inte är ett lika stort 

problem inom bankbranschen som det enligt Radnor m. fl. (2012) är inom sjukvården 

där de förklarar att det fanns överfulla förråd med material som inte kom till 
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användning. Broschyrer och informationsblad som är menade att delas ut till kunderna 

var det enda exemplet på material som framgick vara slösaktigt. Bowen & Youngdahl 

(1998) belyser med ett exempel att det går att skapa värde genom att avveckla sådant 

som inte uppskattas av kunden. Broschyrer är inte lika efterfrågade idag eftersom 

informationen finns tillgänglig på bankernas hemsidor och de skulle därför kunna 

avveckla dessa. Resurserna som avsätts på broschyrer och liknande informationsblad 

skulle kunna avsättas på att utveckla befintliga aktiviteter eller erbjuda nya.  

 

Ytterligare aktiviteter som vi anser att bankerna i viss mån ska kunna avveckla, eller i 

detta fall reducera, är antalet möten. Vissa avsätter tid och resurser på dagliga möten för 

att det är en formalitet, trots att detta i vissa fall inte genererar någon ny information. Att 

marknadsföra sig genom nätverkande på marknader och mässor är även en aktivitet som 

i viss mån lever kvar ännu men inte upplevs generera nytta, varken till kund eller bank. 

Utifrån uppfattningen om att det kan skapa värde för att det sås frön som kan leda till 

lönsamhet går det att argumentera för denna aktivitet, vi uppfattar dock likt 

Företagsrådgivare 2 att det känns som ett långskott. 

 

Ett sätt att spara på resurser framgår av Bowen & Youngdahl (1998) vara att involvera 

kunden mer i processer och få den att serva sig själv. Genom att kunderna tar ett större 

ansvar för enklare uppgifter kan de anställda spendera den tiden på aktiviteter som 

skapar mer värde. Att få kunderna att serva sig själva är vad vi uppfattar som ett av de 

främsta syftena med bankernas digitala tjänster. Eftersom den yngre generationen 

överlag beskrevs hantera dessa tjänster bra framgick det att mycket handlar om att 

utbilda de äldre kunderna för att motarbeta att de besöker kontoren för enklare 

rådgivning. Genom att hålla bort kunderna från bankkontoren för enkla ärenden finns 

det en uppfattning om att tid kan frigöras åt både kund och rådgivare. Detta har dock 

enbart lyckats i viss mån, en del av arbetet går än idag ut på att utbilda kunderna, vilket 

vi upplevde att rådgivarna gärna slipper.  

 

Redan i den teoretiska referensramen upplevde vi svårigheter i att skilja på ineffektiva 

tillvägagångssätt och resursslöseri. Utifrån Piercy & Rich (2009) beskrivs ineffektiva 

tillvägagångssätt vara ineffektivt utnyttjande av anställda medan resursslöseri kan 

innebära bristfällig styrning av dessa. Skillnaden blir att resursslöseri även omfattar 

överflöd av material och verktyg, något som vi ovan nämnt är ovanligt inom 
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bankbranschen. Att kategorierna är nära besläktade förtydligades även då 

respondenterna i frågan om resursslöseri ofta återberättade eller utvecklade sina svar om 

dokumentationen, som de tidigare redogjort för när vi berört ineffektiva 

tillvägagångssätt. Även Privatrådgivare 2 uttryckte att denne uppfattade kategorierna 

som likadana och hade svårt att ge något nytt svar. En liten skillnad som vi kan uttyda 

nu i efterhand kan vara att hon utifrån resursslöseri förklarade dokumentationen som 

onyttig för kundnyttan just där och då medan dokumentation inom ineffektiva 

tillvägagångssätt beskrevs som negativt ur tidsaspekten. Med avseende på att båda 

kategorierna inom bankbranschen hamnar i slöseri av de mänskliga resurserna upplever 

vi ett överflöd av att dela upp dem.  

 

5.6. Väntetider 

Piercy & Rich (2009) redogör för att väntetider inom rena serviceorganisationer både 

kan innebära väntan på information och köandet för kunden. Väntetider är den 

spillkategori som upplevs som mest betydelsefull av våra respondenter. Det var enbart 

Rådgivare 1 som inte ansåg att det var vanligt att behöva invänta information eller 

besked från medarbetare, något som beskrevs vara en konsekvens av ett bredare 

kunskapsområde och mer enskilt arbete. Resterande respondenter förklarade att det var 

vanligt att behöva vänta på att få kompletteringar från medarbetare eller klartecken för 

att få gå vidare med ett ärende. Detta är i likhet med Swanks (2003) förklaring om att 

det är vanligt med väntetider på arbetsplatser där arbetarna är beroende av varandra. 

Något som däremot inte framgår i ovanstående beskrivning men som i intervjuerna 

framgick som vanligt är att handläggare på banker utöver väntan på medarbetare även 

får vänta på information eller kompletteringar från kunden för att kunna gå vidare med 

ett ärende. 

 

Väntetider förklarades även orsakas av svårigheter i att förutspå efterfrågan. Efterfrågan 

påstods vara lättare att förutspå innan digitaliseringen tog fart inom bankbranschen. Idag 

är efterfrågan ofta oregelbunden, och vi uppfattar att det inte går att se ett konkret 

mönster i efterfrågan. Här har vi identifierat något av en paradox inom denna kategori. I 

situationer där bankerna rustar upp med ett flertal anställda kan det uppstå spill i form 

av överbemanning och de anställda kan drabbas av att ha för lite att göra. Om bankerna 

däremot har färre anställda tillgängliga kan det bli underbemannat och därigenom 

uppstå spill i form av att kunderna får vänta. Just svårigheter i att förutspå efterfrågan 
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förklaras av Andersson m. fl. (2006) som en av de situationer där lean blir svårt att 

tillämpa. 

 

Däremot framgick det att efterfrågan i viss mån går att förutsäga vid exempelvis 

politiska händelser som påverkar privatekonomin, och efterfrågan på vissa kanaler var 

möjlig att förutsäga genom statistik. Genom kunskaper om efterfrågan i andra kanaler 

går det att hänvisa kunderna till snabbare hjälp än att de ska behöva spendera tid i kö 

och på så vis hjälpa fler kunder. Även om det kan vara svårt att förbereda sig för 

kundtrycken upplever vi att det i likhet med ovan finns möjligheter att i viss mån förutse 

trycket, och genom detta kan de inom kontoren söka att fördela uppgifterna på andra 

kanaler som är tillgängliga. Det är även möjligt att i likhet med Goland (1998) bemanna 

de kanaler där efterfrågan är möjlig att se mönster i, efter de tidpunkter då trycket är 

högst. 

 

Utifrån responsen i intervjuerna uppfattar vi att väntetider ofta är en konsekvens av spill 

inom de andra kategorierna, något som även Privatrådgivare 2 poängterade. Exempelvis 

ansåg ett flertal av respondenterna att dokumentationskraven är den största orsaken till 

väntetider och förklarade att de inte hinner hjälpa lika många idag som de gjorde förr 

eftersom ett kundmöte är mer omfattande idag. Även att utbilda kunderna i de digitala 

tjänsterna har förklarats vara en tidskrävande aktivitet med målet om att kunderna ska 

slippa besöka bankkontoren med enkla ärenden. Något som däremot ansågs orsaka 

väntetider, men som inte tagits upp i en annan kategori är att ärendena idag ofta är 

svårare och att de kräver mer tid att lösa. Även om färre personer besöker kontoren idag 

kommer kunderna in med så komplexa ärenden att väntetiderna kanske inte har minskat 

även om antalet besökande kunder har minskat.  
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5.7. Sammanfattning av spill i ren service 

 

Spillkategorier       Exempel 

1. Misstag ● Feltecknade dokument, misstag vid pantsättning och lagfarter. 
● Kunder glömmer efterfrågat material eller missar möten. 

2. Dubbelarbete ● Kunden slussas mellan kanaler och får repetera problemet. 
● Ärendet slussas mellan instanser och återgår till handläggare. 

3. Onödiga rörelser ● Inom kontoret: Till skrivare, fikarum, post och kundmöten. 
● Utom kontoret: Till företagskunder och posten. 

4. Ineffektiva tillvägagångssätt ● Dokumentera kundmöten, signera och arkivera avtal. 
● Ojämn arbetsfördelning pga. yrkesroller och kundgrupper. 

5. Resursslöseri ● Dokumentera möten och utbilda kunder i digitala tjänster. 
● Marknadsföring på mässor, resurser på möten och broschyrer. 

6. Väntetider ● Väntan på information från medarbetare och kunder. 
● Kunder får köa pga. svårigheter i att förutse efterfrågan. 

                                                  Tabell III. Sammanfattning av spill. 

 

I Tabell III ovan har vi inkluderat de vanligaste exemplen som vi har kommit i kontakt 

med under våra besök på de olika bankkontoren. Det har tidigare utifrån Hines & Rich 

(1997) och tillverkning redogjorts för att kategorierna överlappar eller leder in i 

varandra, där defekter på varorna var ett fokus inom flera kategorier. När vi betraktar 

informationen som presenterats i den empiriska delen av denna studie upplever vi att det 

går att likställa vikten av fokuset på defekterna inom tillverkning med dokumentationen 

inom bankbranschen. Misstagen som sker förknippas ofta med dokumentation och vissa 

rörelsemönster är en konsekvens av att dokument ska signeras eller skickas via post. 

Dokumentationen upplevs försvåra det huvudsakliga arbetet med att göra affärer 

samtidigt som det upplevs kräva för mycket resurser och slutligen framgår det som en 

av orsakerna till intern och extern väntan.  

 

Det går att identifiera spill i de presenterade kategorierna enligt Tabell III ovan, men 

utifrån den presenterade empirin och hur detta förhåller sig till teorin upplever vi att det 

finns möjligheter att förenkla kategorierna. Utifrån Piercy & Rich (2009) presenteras 

initialt sju kategorier som reducerats till sex genom att vi sammanfört misstag och 

kontroller. I efterhand kan vi även uttyda ett överflöd i att ha kvar både ineffektiva 
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tillvägagångssätt och resursslöseri. Detta beror dels på att det som skiljer dessa 

kategorier är att resursslöseri innefattar resurser som avsätts på onödiga produkter som 

inte omsätts, vilket beskrevs som ett mindre problem inom bankerna och enbart togs 

upp av en respondent. Resterande spill i kategorin resursslöseri är sådant som enligt vår 

mening även kan omfattas av ineffektiva tillvägagångssätt vilket gör att vi upplever det 

som mer hanterbart att utgå från båda kategorierna som ineffektiva tillvägagångssätt. 

Ytterligare en kategori som är överflödig och därmed kan exkluderas är onödiga 

rörelser. Mann & Kehoe (1995) förklarade exempelvis att attityderna mot förändring är 

viktigt för att lyckas med lean. Att reducera aktiviteter som av respondenterna inte 

uppfattas som spill anser vi som ett arbete i fel riktning.  

 

Med utgångspunkt i respondenternas tolkning, se Figur I under avsnitt 4.2. 

Sammanfattande fråga, samt hur vi tolkat det insamlade materialet av denna studie 

anser vi att det går att formulera ett alternativt sätt att betrakta spillkategorierna utifrån 

ren service. Vi har ovan redogjort för ett överflöd i att betona samtliga spillkategorier 

som presenteras i teorin och kommit fram till vilka spillkategorier vi uppfattar som av 

störst vikt. Enligt rangordningen nedan anser vi att det utifrån ren service, och banker 

specifikt, bör arbetas utifrån följande spillkategorier: 

 

1. Väntetider - Väntan som antingen medarbetare eller kunder utsätts för; 

2. Ineffektiva tillvägagångssätt & Resursslöseri - Ineffektivitet i antingen vilka 

uppgifter som tas an eller hur organisationen väljer att ta sig an dem; 

3. Misstag & Kontroller - Innefattar misstagen inom organisationen och arbetet 

för att granska efter misstag; 

4. Dubbelarbete - Innebär att samma arbete utförs på olika platser inom 

organisationen. 

 

5.8. Lean i ren service  
Så här långt har vi i analysen bearbetat identifieringen och kategoriseringen av spill. Vi 

finner genom detta ett intresse av att bidra till förståelse för leans möjligheter som 

styrverktyg för att eliminera spill och effektivisera verksamheter inom ren service. 

Studien definierar styrverktyget lean som att effektivisera en verksamhet genom att 

reducera eller eliminera icke värdeskapande aktiviteter. Genom att betrakta 

styrverktyget i sig kan vi utifrån vår tolkning av studiens empiriska material i 
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förhållande till teorin se skäl till att applicera lean inom ren service. Inom samtliga 

kategorier som sammanfattas i Tabell III har vi kunnat identifiera aktiviteter som enligt 

teorin kan betraktas som icke värdeskapande, samt att dessa aktiviteter kan reduceras 

eller elimineras. Konsekvensen av detta blir att ur en kall och hård verklighet, som en av 

respondenterna uttryckte det, visar studien att det går att föra över och applicera 

spillkategorierna och lean inom ren service. 

 

Vi har däremot redogjort för att studien antar ett aktörsperspektiv och om vi istället 

betraktar styrverktygets möjligheter inom ren service utifrån detta perspektiv och 

betonar aktörernas inställning till det upplever vi vissa svårigheter med att applicera 

styrverktyget rakt av. För att lyckas implementera ett styrverktyg som kräver förändring 

beskrivs det vara viktigt att samtliga aktörer inom organisationen engagerar sig i 

förändringen och att det finns en upplevelse om att förändring behövs (Liker & Morgan, 

2006; Dahlgaard & Dahlgaard-Park, 2006; Poksinska, 2010 & Mann & Kehoe, 1995). 

För att det ska bli aktuellt att applicera lean inom ren service uppfattar vi därmed att det 

finns betydande faktorer. Likt teorin uppfattar vi att det dels ska vara möjligt att 

identifiera aktiviteter som inte skapar värde för organisationen, samt att aktiviteterna ska 

kunna reduceras och slutligen att åtgärderna mot dessa aktiviteter ska vara av intresse 

för samtliga involverade. Det tyder på att applicerbarheten av lean enligt vår uppfattning 

vilar på upplevelsen om att de identifierade aktiviteterna är spill. Utifrån denna 

uppfattning upplever vi ett överflöd av vissa spillkategorier som presenteras av Piercy 

& Rich (2009). Det har ovan konstaterats att dessa spillkategorier kan fungera som 

verktyg för att identifiera icke värdeskapande aktiviteter inom ren service, men det 

empiriska underlaget tyder på motstridigheter eftersom vissa kategorier antingen 

överlappar varandra eller presenterar aktiviteter som upplevs vara värdeskapande ur 

aktörernas perspektiv. Detta talar istället för applicerbarheten av ett modifierat lean, när 

styrverktyget ska överföras från tillverkning till ren service, vilket även Radnor & 

Osborne (2013) belyser som vanligt vid överförandet av styrverktyget. 
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6. Bidrag 

Syftet med denna studie har presenterats som att med utgångspunkt i lean skapa 

förståelse för icke värdeskapande aktiviteter inom rena serviceorganisationer genom att 

identifiera och kategorisera spill. Studiens val av ren serviceorganisation föll på banker 

och med utgångspunkt i den teoretiska referensramen samt de intervjuer som 

genomförts kan vi utifrån vår studie konstatera att det är möjligt att identifiera icke 

värdeskapande aktiviteter inom ren service. Vi har bidragit till förståelse för icke 

värdeskapande aktiviteter genom att i vår empiriska genomgång identifiera och 

presentera konkreta exempel på aktiviteter inom samtliga spillkategorier. För att 

förenkla har vi i Tabell III presenterat en sammanfattning av spill utifrån vårt empiriska 

material, som är tänkt att vara snabbt och enkelt överskådlig för andra forskare inom 

området. Genom detta har vi kommit fram till att lean som styrverktyg kan anses vara 

applicerbart inom rena serviceorganisationer, men att dess applicerbarhet bör betraktas 

ur två perspektiv. Genom att betrakta styrverktyget i sig anser vi att spillkategorierna 

kan appliceras i sin helhet, men utifrån det aktörsperspektiv som denna studie utgår från 

anser vi att det finns ett behov av att modifiera styrverktyget. 

 

6.1. Teoretiskt bidrag 
Intresset för att studera spill i ren service grundar sig i möjligheten att kunna bidra till 

ett forskningsområde som framställs som mindre behandlat. Tidigare forskning har 

presenterat spillkategorier som gjorts om från tillverkning för att passa in i service, men 

detta har inte medfört framgångar inom ren service utan det akademiska underlaget av 

lean inom detta serviceområde framförs som begränsat (Hadid & Mansouri, 2014; 

Piercy & Rich, 2009). Med utgångspunkt i det ovanstående bidrar denna studie med att 

utifrån banker på ett djupare plan behandla de översatta spillkategorierna var för sig. 

Genom att konkretisera spillkategorierna med aktiviteter och behandla dem utifrån ett 

aktörsperspektiv har vi kunnat bidra med synpunkter om vilka kategorier som är mest 

respektive minst relevanta att applicera inom ren service. 

 

Eftersom vi kommer fram till att det går att betrakta spillkategoriernas applicerbarhet i 

ren service ur två olika perspektiv anser vi att även studiens bidrag blir beroende av hur 

styrverktyget betraktas. Genom att betrakta styrverktyget i sig har vi kommit fram till 

att spillkategorierna kan appliceras i sin helhet, och därmed styrker studien Piercy & 

Rich (2009) som presenterar dessa spillkategorier som överförts från tillverkning till 
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service. Ur detta perspektiv styrker studien även Radnor & Osbourne (2013) gällande 

att styrverktyget behöver modifieras i viss mån eftersom kategorierna har gjorts om för 

att kunna appliceras i service. Ur ett perspektiv som istället lyfter aktörernas betydelse 

för att styrverktyget ska kunna appliceras anser studien att spillkategorierna kan behöva 

modifieras ytterligare. Vi har exempelvis reducerat antalet spillkategorier genom att 

exkludera vissa och sammanföra andra. Detta innebär att studien ur detta perspektiv 

visar på olikheter från de kategorier som presenteras av Piercy & Rich (2009) och 

istället i högre mån styrker Radnor & Osbournes (2013) uppfattning om att lean behöver 

modifieras för att kunna appliceras i andra sammanhang än tillverkning. 

 

Vi upplever att vi genom sammansättning och eliminering av spillkategorier bidrar med 

en egen modifikation som vi utifrån vårt empiriska material upplever som applicerbart 

inom ren service och på så vis bidrar till förståelse för ett område som av exempelvis 

Hadid & Mansouri (2014) beskrivs vara mindre beforskat. Genom att pröva 

spillkategorierna och fundera kring dess relevans har studien även kunnat bidra med 

förståelse för huruvida lean är ett styrkoncept som är möjligt att applicera i ren service. 

Med uppfattningen om att det finns möjligheter att effektivisera verksamheter inom ren 

service genom att identifiera och reducera icke värdeskapande aktiviteter bidrar denna 

studie som en förstärkning av tidigare forskning i form av Piercy & Rich (2009) samt 

Bortolotti m. fl. (2009) som säger detsamma.  

 

6.2. Praktiskt bidrag 
Eftersom studien till större del fokuserar på aktiviteter som inte skapar värde samt att 

studien vid flertalet tillfällen presenterar alternativa tillvägagångssätt anser vi att den 

kan bidra med insikter som kan leda till effektivare serviceverksamheter. Till praktiker 

som är intresserade av lean som styrverktyg belyser studien vad aktörer uppfattar som 

icke värdeskapande, vilket vi utifrån erfarenheter genom studien upplever som av stor 

vikt för att styrverktyget ska kunna appliceras. Det främsta rådet till den som är 

intresserad av att applicera lean är att det inte får betraktas som en snabb och enkel 

lösning. Det krävs en enighet inom organisationen om att effektivitet kan nås genom 

förändring, eftersom åtgärderna inte alltid är enkla utan i vissa fall kan kräva långsiktiga 

metoder som utbildning av personal.  

 



 

59 

För personer i ledande roller kan studien fungera som ett underlag i frågor gällande vad 

medarbetare betraktar som spill och vilka åtgärder som kan vara relevanta att vidta med 

detta i åtanke. Det finns exempelvis aktiviteter, som ett för högt antal möten eller 

marknadsföring vid mässor, som av medarbetare beskrivs som spill men av chefer kan 

betraktas som värdeskapande. För medarbetare kan studien bidra med medvetenheten 

om att vissa arbetsmoment går att förbättra. Det framgick i flertalet intervjuer att 

respondenterna accepterar sin vardag som den är och beskrev sig själva som 

hemmablinda samt att de inte tänkt i andra banor. Genom studiens empiriska material 

kan medarbetare bli upplysta om hur situationen ser ut på andra arbetsplatser, och 

genom att känna igen sig själv kunna få idéer om hur de kan förbättra sin. Studien kan 

även fungera som ett underlag för hur medarbetarna själva kan identifiera och reducera 

spill på sin arbetsplats. 

 

6.3. Vidare forskning 
Eftersom detta är en kvalitativ studie som bygger på subjektiva världsbilder förstår vi 

studiens begränsningar. Vi förstår även att banker inte kan generaliseras för alla typer av 

rena serviceorganisationer. Vi upplever därför att det kan vara intressant med liknande 

studier för att se om resultatet överensstämmer med resultatet i denna studie. En sådan 

studie skulle då kunna göra en liknande prövning av de ursprungliga spillkategorierna 

på rena serviceorganisationer inom ett annat geografiskt område än Mellansverige, just 

för att undvika att samma personer eller banker medverkar. En liknande prövning skulle 

även kunna göras inom andra serviceorganisationer eller branscher för att modifiera 

kategorierna efter de sammanhangen. 

 

Det skulle även vara intressant med studier som söker möjliga tillvägagångssätt att 

reducera spill som identifierats i denna studie som ytterligare ett steg i att etablera lean i 

ren service. Det skulle kunna ske genom en experimentell studie över längre tid där man 

genom de kategorier som vi presenterat eller de traditionella kategorierna applicerar 

styrverktyget och studerar hur organisationen påverkas av det. 

 

Eftersom denna studie har identifierat spill ur ett internt perspektiv från aktörer inom 

organisationerna finner vi det även intressant med framtida forskning som identifierar 

spill ur ett externt perspektiv, med kundernas uppfattning om spill utifrån sina 
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erfarenheter som kunder hos organisationerna. Detta skulle kunna bidra med insikter 

och upptäckter som kan vara av betydelse för att etablera lean i ren service. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Modell över vägar till att identifiera spill 

 
Modell II. Vägar till att identifiera spill. Egen konstruktion.  
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Bilaga 2 - Intervjufrågor 

Samtycke 

❖ Förklara att deltagandet är frivilligt och att uppgifterna är anonyma.  

❖ Be om samtycke till inspelning. 

➢ Förklara att det är för att förenkla vår analys och att inspelningen inte 

kommer användas till något annat än i forskningssyfte. 

➢ Förklara även att de kommer få möjlighet att stryka uppgifter de 

presenterat som de i efterhand känner att vi inte bör ta med. 

 

Presentation och inledande frågor 

❖ Vi kommer från högskolan i Gävle där vi skriver vårt examensarbete. 

Anledningen till att vi är här är för att vi är intresserade av lean inom service. Vi 

tänkte helt enkelt börja med att fråga…  

❖ Är du bekant med konceptet lean? 

➢ Om ja → Hur uppfattar du lean? 

➢ Om nej eller annan uppfattning om lean än studiens → Kortfattad 

förklaring: En förenkling av konceptet lean är att det handlar om att 

effektivisera verksamheter genom att ta bort onödiga aktiviteter. Det är 

just de onödiga aktiviteterna inom serviceorganisationer som intresserar 

oss och frågorna är formade efter detta. Vi kommer dock inleda med ett 

antal bakgrundsfrågor. 

❖ Hur lång erfarenhet har du inom bank och hur länge har du varit på denna bank? 

❖ Vad har du för titel? 

❖ Använder ni lean inom banken? 

 

Misstag  

❖ Övergripande frågor: 

➢ Uppstår det vanligt förekommande misstag som gör att arbetet behöver 

omarbetas eller utföras på nytt? 

■ Vad händer om du begår ett misstag som behöver åtgärdas? 

❖ Vid missförstånd eller ytliga svar använd exempel: 

➢ Inom försäkringsbolag fick man vid bristfällig handläggning skicka 

tillbaka ärenden till den tidigare handläggaren som fick omarbeta 

ärendet. 
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Dubbelarbete 

❖ Övergripande frågor:  

➢ Upplever du att det är vanligt förekommande med repeterande uppgifter 

på arbetsplatsen? 

❖ Vid missförstånd eller ytligt svar använd exempel: 

➢ Inom sjukvården kan detta exemplifieras med hur både sköterskan tar 

patientens uppgifter och att läkaren sedan gör detsamma.  

 

Onödiga rörelser 

❖ Övergripande frågor: 

➢ Upplever du att det finns onödiga rörelsemönster i det vardagliga arbetet 

på banken. 

❖ Vid missförstånd eller ytliga svar använd exempel: 

➢ Detta kan vara att behöva röra sig mellan olika avdelningar för att 

arkivera något eller kopiera.  

 

Ineffektiva tillvägagångssätt 

❖ Övergripande frågor: 

➢ Upplever du att man inom denna arbetsplats gör något onödigt svårt men 

som skulle kunna göras betydligt enklare? 

■ Utförs fysiska arbetsuppgifter som tar betydligt längre tid än om 

en maskin eller dator skulle utföra uppgiften? 

➢ Hur ser arbetsfördelningen ut, upplever du att de flesta dras med lika stor 

arbetsbörda? 

❖ Vid missförstånd eller ytliga svar använd exempel: 

➢ Inom ett försäkringsbolag delade man in arbetsgrupper i alfabetisk 

ordning, ex.vis Grupp: A-C och D-F, och beroende på namn på de 

ansökande tilldelade man uppgiften till rätt alfabetisk grupp oavsett om 

arbetsbördan mellan olika grupper skiljde.   

 

Resursslöseri 

❖ Övergripande frågor: 

➢ Känner du att ni lägger resurser på aktiviteter som egentligen inte tillför 

så mycket värde till organisationen? 
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➢ Finns det uppgifter i det vardagliga arbetet där du känner att det du gör är 

slöseri på din kompetens?  

➢ Produceras det för mycket av något i banken? 
■ Om man tänker inom tillverkning så kan man överproducera 

varor, finns det något sånt inom ert yrke? 
❖ Vid missförstånd eller ytliga svar använd exempel: 

➢ Ett flygbolag med inrikes flygresor insåg att maten inte var viktig för 

resenärerna och såg ingen mening med att slösa resurser på en aktivitet 

som inte var viktigt för kunderna.  

 

Väntetider  

❖ Övergripande frågor: 

➢ Känner du att det dagliga arbetet flyter på eller uppstår det moment där 

du ofta får vänta på kollegor eller information överlag? 

➢ Kunder utsätts även för väntan i form av handläggningstider och köande. 

Vilken är den största anledningen till att kunden får vänta? 

❖ Vid missförstånd eller ytliga svar använd exempel: 

➢ Ett exempel kan vara hur läkare behöver vänta på provsvar för att kunna 

utföra sitt arbete. Patienten behöver i sin tur vänta på läkaren som väntar 

på provsvaren.  

 

Sammanfattande fråga 

❖ Finns det någon onödig aktivitet inom det vardagliga arbetet som du kommer att 

tänka på men som inte omfattas av våra frågor? 

❖ Hur skulle du rangordna dessa olika kategorier? 

➢ Känner du att någon kategori är svår att applicera i ren service? 

➢ Upplever du att någon kategori är viktigare att fokusera på? 

 

I de fall vi upplever respondenten som reserverad 
❖ För att generera information i de fall där respondenten är reserverad och inte vill 

dela med av information som den är osäker på om den får berätta: 

➢ Resonera att respondenten kan förklara sådant som en kund skulle kunna 

identifiera inom följande kategorier genom att befinna sig på banken: 

■ Misstag      

■ Dubbelarbete     
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■ Onödiga rörelser    

■ Ineffektiva tillvägagångssätt   

■ Resursslöseri     

■ Väntetider     
 

 

 

  

 


