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Sammandrag 
 

 
I denna uppsats har förhållandet mellan kontexten, uppdelat i kontextens tre beståndsdelar, och 

rutiner undersökts genom en empirisk undersökning av en förändring i den fysiska kontexten. I 

tidigare studier har det tagits mycket begränsad hänsyn till kontextens olika beståndsdelar som 

figurerar inom ämnet och hur de relaterar till varandra. Denna uppsats bidrar således med ett 

teoretiskt bidrag angående hur kontexten uppdelad i dessa olika beståndsdelar relaterar till 

varandra och till rutiner. Den empiriska undersökningen utgörs av en fallstudie på 

Länsförsäkringars Härnösandskontor då organisationen år 2011 genomfört en organisatorisk 

strukturförändring i form av en flytt till nya kontorslokaler. Studien visar att den fysiska 

kontexten har påverkat rutiner på ett sådant sätt att även den sociala kontexten påverkas av 

förändringen. Indelningen av kontexten i tre olika beståndsdelar har således inneburit att vi har 

funnit samband som utgör en indikation på att rutiner inte bara påverkas av kontexten utan 

även påverkar kontexten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Rutiner, förändring, kontext, fysisk kontext, social kontext, historisk kontext 

 

 

 
  



 3 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ...................................................................................................................................................................... 5 

1.1 Forskningsfråga ............................................................................................................................................... 6 

1.2 Syfte ...................................................................................................................................................................... 6 

1.3 Definitioner ....................................................................................................................................................... 6 

1.4 Avgränsning ...................................................................................................................................................... 7 

1.5 Disposition ......................................................................................................................................................... 7 

2. Teoretisk bakgrund ................................................................................................................................................. 8 

2.1 Rutiner och dess egenskaper ..................................................................................................................... 8 

2.1.1 Handlingar inom organisationer .................................................................................................... 8 

2.2 Organisationers kontext .............................................................................................................................. 8 

2.3 Samband mellan organisationers rutiner och kontext.................................................................... 9 

2.4 Kontext som ett samlingsbegrepp i tidigare studier ........................................................................ 9 

2.5 Sammanfattning ........................................................................................................................................... 10 

3. Metod .......................................................................................................................................................................... 11 

3.1 Tillvägagångssätt – Utforskande fallstudie med deduktiv ansats ........................................... 11 

3.2 Genomförandet av fallstudien ................................................................................................................ 11 

3.3 Insamling av primärdata .......................................................................................................................... 12 

3.3.1 Utformningen av intervjutema och frågor ............................................................................... 12 

3.3.2 Analys och sammanställning av intervjuerna ........................................................................ 12 

3.4 Insamling av sekundärdata ..................................................................................................................... 13 

3.5 Validitet och reliabilitet............................................................................................................................. 13 

3.6 Eventuella risker med tillvägagångsättet .......................................................................................... 14 

4. Empirisk undersökning ...................................................................................................................................... 15 

4.1 Fallstudieobjektet Länsförsäkringar Västernorrland ................................................................... 15 

4.2 Bakgrund till kontorsflytt ......................................................................................................................... 15 

4.3 Resultat av den empiriska undersökningen ..................................................................................... 15 

4.4 Den fysiska kontexten ................................................................................................................................ 16 

4.4.1 Den fysiska kontexten innan flytten ........................................................................................... 16 

4.4.2 Den fysiska kontexten efter flytten ............................................................................................. 17 

4.4.3 Sammanfattning.................................................................................................................................. 18 

4.5 Förändring i rutiner .................................................................................................................................... 18 

4.5.1 Sammanfattning.................................................................................................................................. 20 

4.6 Förändring i den sociala kontexten ...................................................................................................... 20 

4.6.1 Sammanfattning.................................................................................................................................. 22 



 4 

5. Analys ......................................................................................................................................................................... 23 

5.1 Rutiner från en kontext till en annan .................................................................................................. 23 

5.2 En jämförelse mellan studiens resultat och tidigare forskning – förhållandet mellan den 

fysiska kontexten och rutiner ............................................................................................................................... 23 

5.2.1 Sammanfattning.................................................................................................................................. 24 

5.3 Rutiner som har förändrats till följd av förändringen i den fysiska kontexten ................. 25 

5.4 Rutiner och social kontext ....................................................................................................................... 25 

5.5 Den historiska kontexten ......................................................................................................................... 26 

6. Sammanfattande slutsatser ............................................................................................................................... 27 

6.1 Slutsatser ......................................................................................................................................................... 27 

6.2 Förslag på vidare forskning ..................................................................................................................... 27 

7. Referensförteckning ............................................................................................................................................. 28 

7.1 Litteratur ......................................................................................................................................................... 28 

7.2 Artiklar ............................................................................................................................................................. 28 

7.3 Elektroniska källor och interna dokument från Länsförsäkringar ......................................... 29 

7.4 Förteckning av intervjuer ......................................................................................................................... 30 

8. Bilaga .......................................................................................................................................................................... 31 

8.1 Bilaga 1 – Intervjufrågor och intervjutema .............................................................................................. 31 

 

  



 5 

1. Inledning 

 
Många organisationer har under de senaste åren känt av externa påtryckningar (Lindvall 2011) i 

form av bland annat teknisk utveckling, nya konkurrensförhållanden samt ökad globalisering. 

(Burns och Vaivio 2001) Det är i stor utsträckning svårt att finna organisationer idag som är 

obemärkta av den senaste tidens förändringstryck. Förändringstrycket tycks inte heller avta 

utan kraven på organisationer att ständigt utveckla sin verksamhet, förbättra och utveckla 

arbetsuppgifter och produkter har med sannolikhet har kommit för att stanna. (Lindvall 2011) 

För att möta den ökade konkurrensen på marknaden kan det med anledning av dessa 

påtryckningar krävas ytterligare effektivisering och förändringar inom organisationer. (Burns 

och Vaivio 2001)  

 
En organisatorisk förändring kan i sin tur medföra nya rutiner inom en organisation. (Burns och 

Scapens 2000) Mycket av det utförda arbetet inom organisationen utförs genom rutiner vilket 

innebär att rutiner får en stor betydelse för organisationer (Cyert och March 1963). Rutiner kan 

vara utvecklade genom historiska händelser och således vara utvecklade för just den 

organisationen, vilket leder till att arbetsuppgifterna genom rutinerna utförs på ett så effektivt 

sätt som möjligt inom organisationen. Detta innebär implicit att dessa organisationsspecifika 

rutiner är viktiga för organisationen och dess verksamhet. (Coherendet och Llerena 2003) 

 
Då rutiner är organisationsspecifika kan det vara viktigt för organisationer att överföra rutiner 

från organisationens ursprungliga kontext till den nya kontexten vid en förändring. De största 

bristerna i teorin i den analytiska behandlingen av rutiner kommer från det faktum att 

organisationers kontext inte har något utrymme i diskussionen. (Cohendet och Llerena 2003) 

Tvärtom menar Cohendet och Llerena (2003) att kontexten har en avgörande betydelse för 

rutiner och organisatoriskt lärande. Att överföra rutiner från en kontext till en annan kan dock 

vara problematisk. Problematiken som kan uppstå vid överföring av rutiner vid en 

organisatorisk förändring kan i stor utsträckning härledas till att rutinerna är specifikt 

utformade utifrån organisationens ursprungliga kontext. (Teece och Pisano 1994; Inkpen och 

Crossan 1995; Cohen et al. 1996; Madhok 1997; Teece et al. 1997; Tranfield och Smith 1998; 

Cohendet och Llerena 2003) När rutiner avlägsnas från sin ursprungliga kontext kan de därmed 

bli meningslösa (Elam 1993) då rutinerna blir oförenliga med det nya sammanhanget (Madhok 

1997).  

Då ovan nämnda forskare konstaterar att det är svårt att överföra rutiner mellan olika kontexter 

är det intressant att titta närmare på vad begreppet kontext innefattar i de olika sammanhangen. 

Efter en analys av litteraturen av nämnda forskare kan kontexten delas in i tre beståndsdelar; 

fysisk kontext, historisk kontext samt social kontext. Däremot har det i samtliga studier tagits 

mycket begränsad hänsyn till de olika beståndsdelarna som figurerar inom ämnet och hur de 

står i relation till varandra. Här konstaterar vi att det finns ett gap i tidigare forskning som 

behandlar kontext i sin helhet i förhållande till rutiner. Således har kontext i tidigare forskning 

behandlats monolitiskt. Genom att öppna upp begreppet kontext vill vi belysa begreppets 

pluralism och komplexitet. Detta för att bättre förstå relationen mellan olika kontexter och 

rutiner. Därmed är det intressant att reda ut hur dessa tre beståndsdelar av kontexten förhåller 

sig till varandra. Samt hur de olika beståndsdelarna, var för sig, förhåller sig till rutiner.  
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I denna uppsats har förhållandet mellan kontexten och rutiner undersökts. Detta har undersökts 

genom en empirisk undersökning av en förändring av den fysiska kontexten. Den empiriska 

undersökningen utgörs av en fallstudie på Länsförsäkringars Härnösandskontor då 

organisationen år 2011 genomfört en organisatorisk strukturförändring i form av en flytt till nya 

kontorslokaler. Den utförda fallstudien har möjliggjort en undersökning av hur en förändring i 

den fysiska kontexten har påverkat befintliga rutiner. Genom att analysera förändringar av 

rutiner har detta i sin tur givit oss möjlighet att studera hur rutiner förhåller sig till den sociala 

respektive den historiska kontexten. En undersökning av kontextens tre beståndsdelar utgör en 

av anledningarna till att resultatet i denna uppsats skiljer sig från tidigare forskning. Uppsatsens 

visar därmed ett resultat som indikerar att en förändring i den fysiska kontexten inte 

nödvändigtvis innebär svårigheter att överföra rutiner mellan olika fysiska kontexter. Studien 

visar dessutom att den fysiska kontexten har påverkat rutiner på ett sådant sätt att även den 

sociala kontexten påverkats av förändringen. Indelningen av kontexten i tre olika beståndsdelar 

har således inneburit att vi har funnit samband som utgör en indikation på att rutiner inte bara 

påverkas av kontexten utan även påverkar kontexten. I denna uppsats har vi arbetat utifrån 

följande forskningsfråga. 

1.1 Forskningsfråga 

Hur förhåller sig organisationers rutiner och kontext till varandra vid en förändring i 

organisationers fysiska kontext?     

1.2 Syfte 

Med anledning av att tidigare forskare i sina resonemang tagit anmärkningsvärt begränsad 

hänsyn till att kontextuella sammanhang kan definieras på olika sätt och bestå av olika delar 

syftar vi med denna uppsats att fylla det ovannämnda teoretiska gap. Uppsatsens teoretiska 

bidrag är, genom att särskilja kontexten i olika beståndsdelar, att undersöka hur olika 

organisationers kontext och rutiner kan påverka varandra vid en förändring i organisationers 

fysiska kontext.  Detta för att, utifrån utvald teori, kunna analysera hur organisationens kontext 

interagerar med dess rutiner vid en strukturförändring. Med bakgrund av det teoretiska 

bidraget, syftar uppsatsen även till att ge praktiker ett bidrag angående hur kontexten kan 

komma att påverka verksamheten och medarbetarna genom rutiner vid en förändring i den 

fysiska kontexten. Det praktiska bidraget består i att skapa en förståelse hos personer i ledande 

positioner angående i vilken utsträckning kontextens olika beståndsdelar och rutiner påverkar 

medarbetarna vid en förändring i den fysiska kontexten.  

1.3 Definitioner 

I uppsatsen definieras de centrala begreppen på följande vis:  

 
Förändring: Organisationens förmåga att bli vad den inte är. (Busco m.fl. 2007) Exempelvis 

förändring i en fysisk kontext inom organisationens struktur, som i fallstudien utgörs av 

kontorets flytt till nya lokaler. 

 
Rutiner: Rutiner definieras enligt den beståndsdel av rutiner som benämns handling (Becker 

2004). Handling definieras i sin tur som trögflytande handlingmönster som till stor del är 



 7 

utformade av erfarenheter och tidigare händelser. Handling avgränsas till återkommande 

handlingsmönster. (Cohen et. al. 1996) Definitionen av rutiner som används i uppsatsen är 

således återkommande handlingsmönster som är utformade av erfarenheter och tidigare 

händelser.  

Kontext: Kontexten delas in i tre beståndsdelar: fysisk kontext, social kontext, historisk kontext. 

Den fysiska kontexten kan omfatta det fysiska tillståndet av organisationens utrustning och 

arbetsmiljö (Cohendet och Llerena 2003). Den sociala kontexten utgörs av värderingar, normer, 

företagskultur, vanor samt traditioner (Amit och Belcourt 1999). Den historia kontexten 

definieras som erfarenhet, ursprung, organisatorisk förståelse och kunskap (Cohen et. al. 1996). 

1.4 Avgränsning 

Med bakgrund av det begränsade sidutrymme och tidsrymd för denna uppsats avgränsas den 

empiriska fallstudien till att undersöka en organisation och ett kontor, Länsförsäkringar 

Västernorrland Härnösandskontor. Uppsatsens avgränsas även till att fokusera på samband 

mellan rutiner, den fysiska kontexten och den sociala kontexten. Anledningen till avgränsningen 

grundas i den begränsade tiden för fallstudien som inte med samma tillförlitlighet möjliggör en 

analys av historisk kontext. Historisk kontext, kommer därmed endast att finnas i periferin av 

undersökningen och därefter kortfattat behandlas i analysen.    

1.5 Disposition 

Uppsatsen är indelad i fem avsnitt. Inledande beskrivs den teoretiska grund som tillämpats för 

att analysera den empiriska undersökningen (2). Därefter följer en mer djupgående redogörelse 

för det valda tillvägagångssättet i den empiriska undersökningen (3). I nästa avsnitt presenteras 

resultatet av den empiriska undersökningen (4). Den empiriska redogörelsen följs av en 

presentation av analysarbetet (5). Slutligen presenteras slutsatserna i en sammanfattande 

slutsats samt förslag på vidare forskning (6). 
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2. Teoretisk bakgrund 
Inledande i det här avsnittet behandlas rutiners karaktär och en beskrivning av beståndsdelen 

handlingar (2.1). Vidare problematiseras och beskrivs begreppet kontext och dess tre olika 

beståndsdelar (2.2). Detta mynnar ut i en beskrivning av interaktionen mellan organisationers 

rutiner och kontext och hur det kan vara svårt att överföra rutiner från en kontext till en annan vid 

en förändring (2.3). Slutligen följer en sammanfattning om tidigare forsknings fallstudieobjekt 

vid undersökningar om rutiners benägenhet att överföras från en kontext till en annan. (2.4)    

2.1 Rutiner och dess egenskaper 

Rutiner består av mönster som i sin tur kan delas upp i olika beståndsdelar (se vidare Becker 

2004 s.644). Becker (2004) poängterar vikten av denna uppdelning av rutiner och menar att en 

sådan uppdelning underlättar och ökar möjligheten att kartlägga och fördjupa kunskaperna för 

rutinernas karaktär. En av de beståndsdelar av rutiner som har diskuterats inom forskningen är 

handlingar (Becker 2004) som i denna uppsats har valts ut för att undersöka närmare. 

2.1.1 Handlingar inom organisationer 

Handlingar beskrivs såsom trögflytande handlingsmönster som till stor del är utformade av 

erfarenheter och tidigare händelser. Därmed understryks vikten för organisationer att skapa sig 

en förståelse för hur ett sådant trögflytande handlingsmönster uppkommer, underhålls och 

modifieras inom verksamheten. (Cohen et. al. 1996) 

 
Handlingsmönster kan i sin tur delas in i tre olika kategorier med utgångspunkt i olika 

egenskaper som dessa handlingsmönster karaktäriseras av. Kategorierna är följande; 

återkommande handlingsmönster, valbara handlingsmönster samt handlingsmönster belägna i 

ett större organisatoriskt sammanhang. Återkommande handlingsmönster (”samma åtgärder”) 

karaktäriseras av handlingsmönster och åtgärder som vidtagits av samma aktörer men vid olika 

tidpunkter, alternativt av olika aktörer som vidtar samma åtgärd. Ett exempel på återkommande 

handlingsmönster kan vara godkännande av inköpsorder. Den andra kategorin behandlar 

valbara handlingsmönster som karaktäriseras av handlingsmönster och åtgärder som skulle 

kunna bli mer eller mindre benägna att återkomma. Den tredje kategorin, handlingsmönster 

belägna i ett större organisatoriskt sammanhang, behandlar handlingsmönster och åtgärder som 

bedrivs av och berör flera individer. (Cohen et. al. 1996) 

2.2 Organisationers kontext 

Rutiner är i huvudsak beroende av vilken kontext de utförs i. Utförande av en rutin kan endast 

vara utformat i en given kontext som ger den naturliga platsen för uppmärksamhet för kollektiv 

handling. (Cohendet och Llerena 2003) Inom forskningsområdet har kontexten definierats på 

olika vis som i denna uppsats kategoriseras enligt följande; fysisk kontext (Cohendet och Llerena 

2003; Tranfield och Smith 1998; Lindvall 2011), social kontext (Amit och Belcourt 1999; 

Tranfield och Smith 1998; Nelson och Winter 1982) samt historisk kontext (Pentland och Rueter 

1994; Cohen et al. 1996; Madhok 1997). Nedan beskrivs respektive kontext (fysisk, social, 

historisk) mer ingående.  

 
Den fysiska kontexten kan omfatta det fysiska tillståndet av utrustning och arbetsmiljö 

(Cohendet och Llerena 2003). En organisations storlek, dess teknik och omgivning kan också 
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utgöra en del av den fysiska kontexten (Lindvall 2011). Den sociala kontexten har sin 

utgångspunkt i interaktion mellan individer inom organisationer. Värderingar, normer, vanor 

samt traditioner är andra beståndsdelar som utgör den sociala kontexten. (Amit och Belcourt 

1999) Även organisationers företagskultur omnämns som en del av den sociala kontexten 

(Tranfield och Smith 1998). Vanligt förekommande i tidigare forskning är utgångspunkten i den 

historia kontexten: erfarenhet, ursprung, organisatorisk förståelse och kunskap. Rutinerna inom 

organisationen härstammar från organisationens historiska bakgrund, medarbetarnas 

kompetens och kunskap samt de organisatoriska processer som existerar inom organisationen 

(Pentland och Rueter 1994; Cohen et al. 1996; Madhok 1997). Lokala rutiner grundar sig i att 

arbetsuppgifterna utförs på ett sätt som är anpassat för just organisationens operativa del och 

baseras på organisationens kunskap och erfarenheter (Nelson och Winter 1982). 

2.3 Samband mellan organisationers rutiner och kontext 

Rutiner anses vara svåra att överföra från en kontext till en annan kontext (Teece och Pisano 

1994; Inkpen och Crossan 1995; Cohen et al. 1996; Madhok 1997; Teece et al. 1997; Tranfield 

och Smith 1998; Cohendet och Llerena 2003). När rutiner avlägsnas från sin ursprungliga 

kontext kan de till stor del bli meningslösa (Elam 1993) då rutiner blir oförenliga med det nya 

sammanhanget (Madhok 1997). Rutiner relateras till den lokala kontexten inom en 

organisations verksamhet. (Amit och Belcourt 1999)  Den bästa lösningen anses finnas (Amit 

och Belcourt 1999) i den lokala kontexten då rutinerna är anpassade till utförandet av de 

organisationsspecifika arbetsuppgifterna (Nelson och Winter 1982). 

 
Rutinerna inom organisationer härstammar från organisationens historiska bakgrund, 

medarbetarnas kompetens och kunskap samt de organisatoriska processer som existerar inom 

organisationen (Pentland och Rueter 1994). Att processerna och rutinerna hos organisationen 

är inbäddade inom verksamheten kan medföra en begränsning av överförbarhet. Rutinerna kan 

i stor utsträckning ofullständigt överföras till en annan kontext. (Madhok 1997) 

 
En imitation av de rutinmässiga processerna är inte bara svåra att utföra utan de är även tids- 

och kostnadskrävande. Även om mycket tid och pengar läggs ned på att överföra befintliga 

rutiner karaktäriseras fortfarande överföringsprocessen av osäkerhet. Rutinerna i den “nya” 

kontexten kommer aldrig att bli helt identiska med rutinerna som existerar i den ursprungliga 

kontexten. Anledningen till detta är att den omgivande så kallade stödstrukturen inte helt och 

håller kan kopieras då den har växt fram genom historiska händelser inom organisationen. 

(Cantwell 1991) 

2.4 Kontext som ett samlingsbegrepp i tidigare studier 

Den empiriska studien som genomförts i denna uppsats behandlar förhållandet mellan 

organisationers rutiner och kontext vid en förändring i organisationens fysiska kontext inom 

samma organisation och samma avdelningar. Den tidigare forskning vi har tagit del av, som har 

undersökt rutiners benägenhet att överföras från en organisatorisk kontext till en annan, 

studerar i huvudsak andra fallstudieobjekt. Tidigare forskning fokuserar huvudsakligen på 

rutiners benägenhet att överföras från en organisation till en annan (Madhok 1997; Cantwell 

1991). En anledning till varför mycket av forskningen inriktas på överföringen av rutiner mellan 

organisationer behandlar om och hur organisationer kan replikera rutiner. Närmare bestämt 



 10 

behandlar forskningsinriktningen hur organisationer kan dra nytta och vinna 

konkurrensfördelar genom att replikera organisationsspecifika rutiner som för en annan 

organisation har resulterat i en lyckad och effektiv verksamhet. (Teece et. al. 1997; Coherendet 

och Llerena 2003) Exempelvis behandlar Madhok (1997) i sin studie problematiken att överföra 

organisationers rutiner och verksamhet mellan olika organisationer alternativt avdelningar 

inom samma organisation vid utlandsexpansion. I likhet med Madhok (1997) beskriver Cantwell 

(1991) begränsningar av organisationers möjlighet att imitera och därmed överföra rutiner 

mellan två olika organisationer. 

2.5 Sammanfattning 

Rutiner kan delas in olika beståndsdelar där handling är en av dessa beståndsdelar. Handling 

kan i sin tur delas in i tre beståndsdelar där vi i denna uppsats har valt att fokusera på 

återkommande handlingsmönster som karaktäriseras av handlingsmönster och åtgärder som 

vidtagits av samma aktörer men vid olika tidpunkter, alternativt av olika aktörer som vidtar 

samma åtgärd. Vidare i den teoretiska bakgrunden beskrivs organisationens kontext och hur 

kontexten precis som rutiner kan delas in i flera beståndsdelar. Kontexten kan delas in i fysisk-, 

social- och historisk kontext som alla karaktäriseras av olika inriktningar. Sedan beskrivs 

fenomenet att rutiner anses vara svåra att överföra från en kontext till en annan. Rutiner anses 

vara inbäddade inom organisationens verksamhet och kan därmed medföra en begränsning av 

överförbarhet. Slutligen redogörs för tidigare forsknings empiriska inriktning av hur rutiner är 

relaterade till kontextuella sammanhang, vilket i huvudsak fokuserar på relationen mellan två 

olika organisatoriska kontexter. I tidigare forskning har begreppet kontext i stor utsträckning 

kommit att behandlas som ett helhetsbegrepp. 
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3. Metod 
I detta avsnitt beskrivs tillvägagångssättet vid utformningen och genomförandet av den empiriska 

undersökningen. Inledande behandlas utformningen och de bakomliggande tankarna bakom valet 

av tillvägagångssättet (3.1). Därefter beskrivs genomförandet av fallstudien; insamling av 

primärdata samt insamling av sekundärdata (3.2-3.4). Slutligen sker en problematisering av 

tillvägagångssätt med bakgrund av graden av validiteten och reliabiliteten samt eventuella risker i 

den empiriska undersökningen (3.5-3.6).        

3.1 Tillvägagångssätt – Utforskande fallstudie med deduktiv ansats 

Den inledande litteratursökningen avgränsades till att finna litteraturöversikter som behandlade 
ämnet. Därefter utgick vi främst ifrån en översikt av Becker (2004), som ansågs relevant och 
omfattande för ämnet, i fortsatt sökande efter nyckelorden rutiner (routines), förändring 
(change) och kontext (context). Vidare utgick vi från referenser till annan nämnd forskning i 
Beckers (2004) litteraturöversikt som i huvudsak behandlade dessa nyckelord.  För att besvara 
forskningsfrågan empiriskt tillämpades en kvalitativ fallstudie för att undersöka och kartlägga 
förhållandet mellan organisationers kontext och rutiner. Fallstudien består av både 
primärkällor, i form av intervjuer, samt sekundärkällor, i form av intern dokumentation på 
fallstudieobjektet.   
 
En fallstudie används för att beskriva aktuella företeelser av ett fenomen i sin ursprungliga 
kontext genom ingående empiriska undersökningar baserade på olika typer av datakällor (Yin 
2007 s.31). I denna studie utfördes en fallstudie på grund av att informationen som eftersöktes, 
om hur kontexten upplevdes och var uppbyggd samt vilka rutiner som existerade, fanns hos de 
anställda på det studerade kontoret i dess ursprungliga kontext. Fallstudien är även den mest 
relevanta metod att använda sig av på grund av att uppsatsens forskningsfråga utgår från ett 
“hur” i samband med ett aktuella skeenden, förändringen i den fysiska kontexten (Yin 2007 
s.27). En fallstudie kan vara av utforskande, beskrivande respektive förklarande karaktär. Då vi 
undersöker hur organisationers kontext och rutiner förhåller sig till varandra är fallstudien av 
utforskande karaktär. (Yin 2007 s.21)  
 
Fallstudien utförs med utgångspunkt i en deduktiv ansats och är således uppbyggd av logiska 
resonemang (Ghauri och Grønhaug 2005 s.14-16). I enighet med betydelsen av en deduktiv 
ansats har det teoretiska resonemang, som behandlar rutiners benägenhet att vara 
svåröverförliga från en kontext till en annan samt kontextens tre beståndsdelar, undersökts i 
fallstudien. Den teoretiska bakgrunden har i uppsatsen utgjort grunden till den empiriska 
undersökningen och således influerat den fortsatta forskningsprocessen. 

3.2 Genomförandet av fallstudien 

Genom en personlig kontakt hade vi tillgång till information angående att en förändring i den 

fysiska kontexten hade ägt rum på fallstudieföretaget; Länsförsäkringar Västernorrland 

Härnösandskontor. Utifrån bakgrundsinformationen kontaktades fallstudieföretaget och 

ytterligare information om förändringen i den fysiska kontexten inhämtades. Efter en 

undersökning av informationen valdes fallstudieföretaget som undersökningsobjekt då 

företagets förändring överensstämde med uppsatsen undersökningsområde.  

 
Nästa steg i genomförandet var att en överenskommelse slöts med kontaktpersonen på 

fallstudieföretaget (med godkännande från VD) om att en studie fick äga rum på kontoret under 

två till tre arbetsdagar i december. Urvalet av respondenter skedde med bakgrund av 
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önskemålet att få en så stor variation som möjligt utifrån vilka avdelningar personerna arbetade 

på. Därefter skickade den personliga kontakten ut ett internt meddelande till 30 personer där 

sedan elva personer valde att delta. Under två arbetsdagar i december utfördes semi-

strukturerade intervjuer med anställda med varierande arbetsuppgifter och befattningar på 

olika avdelningar på kontoret (se vidare intervjuer under källförteckning). Förhoppningen var 

att de utvalda respondenter tillsammans kunde avspegla olika dimensioner av förändringen då 

de hade olika positioner vid förändringen. Variation av respondenterna innebar en god grund 

och en viktig förutsättning för utveckling av resultat och analysarbete. (Dalen 2007 s. 51) 

Intervjuerna hölls mellan 20-40 minuter och samtliga intervjuer spelades in med 

ljudupptagning.      

3.3 Insamling av primärdata 

Med anledning av att det är en utforskande fallstudie som utförs är semi-strukturerade 

intervjuer lämpliga då intervjuerna är inriktade på i förväg bestämda teman och ämnen men ej 

specifikt utformade frågor (Dalen 2007 s. 31). Semi-strukturerade intervjuer är även ett bra 

arbetssätt då forskaren vill undersöka huruvida respondenten har agerat på ett visst sätt 

(Saunders et. al. 2009 s. 323-324). Respondenternas agerande är intressant i uppsatsen då 

undersökningen ämnar undersöka hur organisationens rutiner, som utförs av respondenterna, 

har påverkats av förändringen i den fysiska kontexten. De semi-strukturerade intervjuerna 

utfördes för att skapa en ökad förståelse för vad som har skett inom organisationen efter 

förändringen i den fysiska kontexten. På grund av att intervjuerna var av en mer öppen karaktär 

blev lämpliga följdfrågor viktigt (Dalen 2007 s. 31). Därmed kom följdfrågorna att utgöra en 

viktig del av intervjuerna då de var avgörande för att få tillgång till den information som 

behövdes. 

 

3.3.1 Utformningen av intervjutema och frågor 

Utformningen av de använda intervjuteman och intervjufrågor har skett genom den så kallade 

“områdesprincipen”. Områdesprincipen innebär att personen som håller i intervjun till en 

början ställer övergripande frågor som ligger i periferin i förhållande till de mer centrala och 

möjligen mer laddade ämnen. (Dalen 2007 s.31) Områdesprincipen innebar att intervjufrågorna 

inledande valdes att struktureras på ett sådant sätt att respondenterna till en början fick berätta 

vad denne utför på arbetsplatsen. Respondentens svar användes för att få en uppfattning om vad 

som skulle kunna utgöra rutiner och kontext, i enighet med uppsatsens valda definitioner, i 

respondents arbetsuppgifter. Utifrån denna grundförståelse kunde mer specifika frågor ställas 

relaterade till de utvalda teoretiska begreppen. Utifrån respondentens svar kom möjligheten att 

ställa relevanta följdfrågor då vi redan hade en uppfattning om vad respondenten arbetar med 

samt hur rutinerna och kontexten var utformade idag. 

 

3.3.2 Analys och sammanställning av intervjuerna 

Efter att intervjuerna hade genomförts inleddes en mer ingående identifieringen av de 

teoretiska begrepp som har varit utgångspunkten i uppsatsen; rutiner, social kontext, fysisk 

kontext (samt historisk kontext). Utifrån respondenternas svar, angående vilka arbetsuppgifter 
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och rutiner som utfördes, kunde utformningen av den fysiska och sociala kontexten inom 

organisationen identifieras. Resultatet presenteras under rubriken empirisk undersökning (4). 

3.4 Insamling av sekundärdata 

Intervjuerna har kompletterats med intern dokumentation av kontorsflytten och 

respondenternas arbetsuppgifter. Eftersom förändringen i den fysiska kontexten, det vill säga 

kontorsflytten, skedde för ett år sedan har vi själva inte haft möjlighet att 

observera den historiska kontexten och kontorsflytten. Istället har den historiska kontexten likt 

Nor-Aziah och Scapens (2007 s.217) rekonstruerats. Den historiska kontexten har 

rekonstruerats genom att studera intern dokumentation samt genom intervjuer med elva 

personer som var med då kontorsflytten genomfördes. Därmed har en kombination av interna 

dokument och semi-strukturerade intervjuer använts för att få en så heltäckande bild som 

möjligt av strukturförändringen. Även intern dokumentation av respondenternas arbetstitlar 

och arbetsuppgifter har tillämpats för att få heltäckande bild av hur respektive respondent 

arbetar inom organisationen. 

3.5 Validitet och reliabilitet 

För att säkerhetsställa validiteten i undersökningen tillämpades avgränsade definitioner 

av nyckelbegrepp. De utvalda definitionerna användes således som ett verktyg för att försäkra 

att fallstudien genomfördes i enlighet med uppsatsens syfte och forskningsfråga. Ytterligare ett 

sätt för att säkra validiteten i fallstudien var genom att tillämpa triangulering. Triangulering 

innebär att forskaren tillämpar olika datakällor för att analysera och studera en fråga. (Saunders 

et. al. 2009 s.327-328) Så långt det är möjligt används således triangulering för att verifiera 

påståenden i intervjuerna med intern dokumentation. För att ytterligare säkra validiten i 

fallstudien är respondenterna anonyma i den empiriska sammanställningen. Validiteten säkras 

på så vis genom att risken för vinklade svar från respondenterna minskar då de av utomstående 

inte kan identifieras utifrån sina svar. (Yin 2007 s.185)  

 

Icke-standardiserade studier, i det här fallet en kvalitativ fallstudie, har utförts. Reliabiliteten i 

icke-standardiserade studier kan vara problematisk då denna typ av studie utförs i syfte att 

reflektera verkligheten, som oftast är komplex och dynamisk, vid en given tidpunkt (Saunders et. 

al. 2009 s. 327-328). Att genomföra fallstudien på ett mer strukturerat sätt hade gjort det svårt 

att genomföra djupgående intervjuer för att skapa den förståelse för organisationens rutiner och 

kontext som fallstudien kräver. Vi försöker i stället att försäkra reliabiliteten genom att beskriva 

den empiriska undersökningen genom en stegvis och metodisk redogörelse om 

tillvägagångssättet. (Yin 2007 s.59) 

Ytterligare ett problem för uppsatsens reliabilitet, som en kvalitativ fallstudie kan medföra, är i 

vilken utsträckning resultatet av den enskilda fallstudien kan vara generaliserbar till den 

befintliga teorin samt om uppsatsens resultat kan vara generaliserbart till andra organisationer 

och verksamheter. Generaliseringen kan delas in i fyra olika kategorier vilka karaktäriseras av 

olika inriktningar av generalisering (se vidare ramverket av Lee och Baskerville 2003). Denna 

uppsats ämnar ge ett teoretiskt bidrag om förhållandet mellan organisationers olika kontexter 

och rutiner genom att undersöka en förändring i den fysiska kontexten i fallstudieföretaget. Med 

det sagt kan uppsatsens resultat anses vara generaliserbart från dess empiriska beskrivningar 
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till ett teoretiskt bidrag (andra kategorion i ramverket av Lee och Baskerville 2003) på följande 

sätt. Uppsatsens resultat beskriver ett fenomen som andra forskare i sin tur kan ta del av vid 

undersökningar av liknande fallstudieföretag. Uppsatsens resultat i sig kan även ge ett bidrag till 

den befintliga teorin.  

3.6 Eventuella risker med tillvägagångsättet  

Risken för utelämnande av relevant forskning och teorier inom området har vi försökt reducera 

genom ett systematiskt tillvägagångssätt i vårt sökande efter litteratur, dock inser vi att det finns 

en risk att vi har gått miste om relevant forskning och teori. 

Den empiriska undersökningen utgörs av en kvalitativ studie. Risken med en kvalitativ studie 

kan vara tillförlitligheten i svaren hos respondenterna (Jensen 1995 s.110f). Det finns en risk för 

att respondenternas svar kan vara vinklade på olika sätt med bakgrund av vilka motiv och 

värderingar respondenterna har (se ovan om hur åtgärder vidtagits med hjälp av triangulering). 

Kommer respondenternas svar att vara vinklade finns det risk för snedvridna resultat i den 

empiriska undersökningen. (Jensen 1995 s.110f)  

 

Ännu en svaghet och eventuell risk med fallstudien är att den är retrospektiv i det avseende att 

den bygger på respondenternas minne av den historiska kontexten innan kontorsflytten. Minnen 

hos respondenterna kan både vara fragmenterade och formade av hur personen i dagsläget 

förhåller sig till tidigare händelser. (Nor-Aziah och Scapens 2007 s.217) Effekten avsedde vi att 

motverka genom intervjuer med flera personer och en tillämpning av liknande frågor till 

samtliga respondenter. Detta resulterade i möjligheten att upptäcka eventuella avvikelser som 

kunde undersökas närmare genom följdfrågor. 

  



 15 

4. Empirisk undersökning 
I det här avsnittet beskrivs inledande fallstudieobjektet där den empiriska undersökningen har ägt 

rum (4.1). Därefter introduceras förändringen i ett stycke om bakgrund (4.2). Slutligen presenteras 

resultatet av den empiriska undersökningen (4.3–4.7). 

4.1 Fallstudieobjektet Länsförsäkringar Västernorrland 

Länsförsäkringar Västernorrland är ett av 23 lokala försäkringsbolag som samverkar genom det 

gemensamt ägda Länsförsäkringar AB med dotterbolag. Länsförsäkringar Västernorrland har 

sammanlagt fem kontor med cirka 110 medarbetare fördelade på dessa kontor. 

Härnösandskontoret är huvudkontoret med cirka 70 medarbetare totalt. (Länsförsäkringar; Om 

Länsförsäkringar 2012) Länsförsäkringar erbjuder sak- och livförsäkringar till privatpersoner, 

lantbrukare och företag och hade den 30 juni 2012 en marknadsandel på 29,4 procent inom 

svensk sakförsäkring. Länsförsäkringar har även ett sortiment av finansiella tjänster för 

privatpersoner och lantbrukare och har en marknadsandel på 4,2 procent vid inlåning och för 

hushålls- och bostadsutlåning 4,8 procent den 31 augusti 2012.  (Länsförsäkringar; 

Länsförsäkringsgruppen 2012)    

4.2 Bakgrund till kontorsflytt 

Verksamheten vid huvudkontoret i Härnösandskontoret hade bedrivits i de gamla lokalerna 

sedan 1999. Under perioden i de gamla lokalerna expanderade verksamheten och därmed 

kontoret. Det låg även i framtiden med ytterligare expansion bland annat med planer på att 

etablera Länsförsäkringars fastighetsförmedling i Härnösand. Expansionen innebar att 

dåvarande lokaler byggdes om och byggdes till som i sin tur innebar att de dåvarande lokalerna 

blev allt mindre ändamålsenliga. Med bakgrund av det ansåg kontorsledningen att de hade nått 

ett stadie där kontoret var för trångt för deras verksamhet vilket ledde till bland annat problem i 

arbetsmiljön. Därmed konstaterade ledningen att om framtida satsningar skulle vara möjliga 

erfordrades ytterligare kontorsytor. (Intern dokumentation; Nya kontorslokaler i Härnösand) 

 
Flytten av Härnösandskontoret till nya lokaler utgör den förändring i den fysiska kontexten som 

varit föremål för den empiriska undersökningen i denna uppsats. Vidare kommer den empiriska 

redogörelsen mer ingående beskriva hur den fysiska kontexten förändrats, ur ett då och nu 

perspektiv, för att senare utreda hur rutiner samt den sociala kontexten har påverkats till följd 

av förändringen. 

4.3 Resultat av den empiriska undersökningen  

Nedan följer en sammanställning av den empiriska undersökning utifrån de semi-strukturerade 

intervjuer som har utförts i fallstudien på Länsförsäkringar Härnösandskontor. Inledande beskrivs 

den fysiska kontexten på det gamla kontoret följt av en beskrivning av den fysiska kontexten på det 

nya kontoret. Därefter beskrivs hur förändringen i den fysiska kontexten påverkade och förändrade 

rutinerna inom organisationen. Slutligen följer en beskrivning av hur de förändrade rutinerna i sin 

tur kom att påverka den sociala kontexten inom verksamheten. 
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4.4 Den fysiska kontexten  

Den fysiska kontext som identifierats har utgångspunkt i definitionen av Cohendet och Llerena 

(2003) och som behandlar det fysiska tillståndet av utrustning och arbetsmiljö inom 

verksamheten. 

 

4.4.1 Den fysiska kontexten innan flytten 

För cirka 11-12 år sedan flyttade Härnösandskontoret, Länsförsäkringar Västernorrland, in i 
lokaler anpassade för verksamhetens dåvarande storlek. Strax därpå startades en bank inom 
verksamheten. Senare växte det även fram önskemål om att starta en fastighetsförmedling. Med 
anledningen av expansionen inom bank och fastighetsförmedling växte verksamheten ur de 
dåvarande lokalerna då framförallt banken behövde plats. En av respondenterna valde att 
beskriva situationen på följande vis: 
 

”Vi hade plats för två banksäljare men inte mer. Någon fastighetsförmedling hade vi 
inte plats med alls i de gamla lokalerna. Dessutom växte även övrig verksamhet 
vilket innebar att kontoret vuxit genom att vi tog upp nya angränsande väggar och 
utökat till angränsande lokaler. Tittar man på en skiss över det gamla kontoret så 
kunde man räkna fram 11 plan, nu var det inte 11 våningar, men det var mycket 
halvplan, avsatser och halvtrappor.”   

 
Elva plan på det gamla kontoret medförde att kontoret blev svåröverskådligt. Det var svårt att 
administrativt och logistiskt röra sig i lokalerna, vilket gjorde att en del arbetsuppgifter 
försvårades. Den fysiska kontexten i de gamla lokalerna var med anledning av expansionen som 
skett under åren av flera skäl inte längre ändamålsenlig för verksamheten. 
 
Den komplexa logistiken  
Den komplexa logistiken blev ett resultat av att verksamheten expanderat i de dåvarande 
lokalerna. Med anledning av att det inte alla gånger fanns möjlighet att placera de som 
samarbetade och/eller tillhörde samma avdelning geografiskt nära varandra var det mycket 
människor i rörelse. Samtidigt som det var nödvändigt för många anställda att röra sig mycket i 
lokalerna medförde den komplexa logistiken också att det sällan hände att medarbetare sprang 
över till varandra för att be om hjälp i enskilda ärenden. En av respondenterna förklarar 
situationen på följande vis: 
 

”På det gamla kontoret satt man ungefär tre minuters gång mellan varandra trappa 
upp och trappa ner, vilket är rätt mycket på ett kontor.  Då struntar man i den fråga 
man hade eller bara drar iväg ett mejl vilket kan innebära att en uppgift inte följs 
upp lika bra eller blir fördröjd.” 

 
Problematik uppstod även då alla som hade kundkontakt inte var geografiskt placerade nära 
entrén. Samtidigt som de som var placerade nära entrén satt mycket trångt. Den fysiska 
kontexten i det gamla kontoret bidrog därmed inte i någon större utsträckning till goda 
möjligheter till kundmöten. 

 
Yta 
Då det ena sättet att lösa problemen med utrymme var genom att utöka kontoret, var det andra 
att tränga ihop sig. Således blev trångboddhet ett annat resultat av expansionen i de gamla 
lokalerna. Trångboddheten innebar att en del anställda delade arbetsrum vilket inte alltid var 
ändamålsenligt vilket till viss del bidrog till problem i verksamheten. Då många ärenden mot 
kund, framförallt bankärenden kräver sekretess innebar det att den dåvarande fysiska 
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kontexten försvårade den dagliga verksamheten. Detta gällde också en del interna ärenden som 
krävde sekretess. En av respondenterna beskriver hur det kunde gå till vid sekretessmöten: 
 

”[…]då fick man till exempel försöka söka sig till ett annat rum vilket var svårt 
eftersom att det inte fanns så många rum.” 

 
Trånga utrymmen innebar även begränsad möjlighet att prioritera gemensamma utrymmen så 
som mötesrum. Det hände ofta att det krockade när det fanns behov för att använda 
grupprummen. En respondent beskriver situationen enligt följande: 
 

”Med anledning av att det tidigare även fanns begränsat antal grupprum fick man 
vid tillfällen förhandla sig ur situationer då man ville ha rummen samtidigt enligt 
någon princip: störst går först eller något sådant där.” 

 

De tidigare begränsade antal grupprum innebar att det hände att mindre grupper 

sammanträdde i sina egna arbetsrum vilket var trångt och utan tillgång till teknik som 

projektorer eller whiteboard. 

 
Arbetsmiljö och teknik  

Ytterligare ett problem som uppstod på grund av den tidigare fysiska kontexten var att de 

dåvarande lokalerna inte var anpassade för verksamheten i den avsikten att det inte fanns bra 

ljudisolering. Arbetsmiljön, som utgör en del av den fysiska kontexten, var således inte 

ändamålsenlig då det blev bullrigt och bidrog till en allmänt hög ljudnivå. Avsaknaden av bra 

ljudisolering bidrog även till att försvåra den dagliga verksamheten vid sekretessärenden då 

risken var hög att någon överhörde. 

 

Ett annat problem med den fysiska kontexten ur arbetsmiljöaspekt var ventilationen på det 

gamla kontoret. Den försämrade ventilationen hade blivit ett resultat av expansionen och att 

man fått bygga ut och bygga till. En av respondenterna beskriver situationen med följande ord: 

”Det som händer när man växer på det sättet i ett kontor är att en del funktioner inte 

hänger med. Vi hade tillexempel samma ventilationsaggregat som från första början 

men fler rum att ventilera. Det gjorde att vi fick dra på aggregatet så mycket att i det 

första rummet blåste det storm medan det i det sista rummet knappt märktes.” 

 

4.4.2 Den fysiska kontexten efter flytten  

De gamla lokalerna innebar en komplex logistik, trångboddhet och dålig arbetsmiljö som i sin 
tur innebar en fysik kontext som inte var ändamålsenlig för organisationens verksamhet. 
Kontorsflytten har inneburit att den fysiska kontexten har kunnat anpassas för organisationens 
verksamhet. Idag är verksamheten uppdelad på i huvudsak två våningsplan. Anställda som 
arbetar på samma avdelning kan idag placeras nära varandra vilket kan leda till bättre 
organisatoriskt lärande, att det är lätt att ta hjälp av varandra i ärenden. Exempelvis finns alla 
avdelningar som kunden möter tillgängliga på entréplan. En respondent beskriver dagens 
situation så här: 
 

”[…]om det skulle behövas kan de bara sticka in huvudet hos grannen med en kortare 
fråga om det är något de inte kommer ihåg eller förstår fullt ut så kan de snabbt få 
hjälp.” 
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Logistik & yta  
En förändring som har skett relaterat till större ytor inom organisationen är att det idag också 
finns ett serverrum som används av IT-avdelningen och underlättar deras arbete. Det nya 
kontoret har dessutom möjliggjort att i stort sett alla medarbetare har ett eget arbetsrum vilket 
bidrar till att sekretessproblemet inte längre förekommer. De nya lokalerna har dessutom 
inneburit att det idag finns utrymme för fler gemensamma ytor som grupprum. Idag uppstår det 
således inte problem i samma utsträckning med att mötesbokningar krockar. I de nya lokalerna 
kan även mindre grupper oftare få tillgång till grupprummen. 
 

”Grupprummen som vi har i de här lokalerna nyttjar vi mycket mer […] I många av 
rummen finns det också bra utrustning som kan nyttjas som skärmar och kanoner 
till exempel vilket underlättar. Det hade vi inte när vi ofta sammanträdde i någons 
arbetsrum” 

 
 
Sammanfattningsvis har större ytor och bättre logistik bidragit till en mer ändamålsenlig fysisk 
kontext för verksamheten. 
 
Arbetsmiljö  
Även den fysiska kontexten som relaterar till arbetsmiljö är idag anpassad till verksamheten. Det 
finns idag en fungerande ventilation och värme som är anpassade till de nya lokalerna. Att de 
flesta medarbetare dessutom har egna arbetsrum i dagens lokaler har också bidragit till en 
lugnare arbetsmiljö. En annan sak som uppfattades som ett problem i tidigare lokaler var bland 
annat avsaknaden av ljudisolering, i den nya fysiska kontexten är det bra ljudisolerat och väl 
anpassat för verksamheten. Detta bidrar till en lugn och tyst arbetsmiljö samtidigt som det inte 
längre finns någon problematik med sekretessärenden. 
 

”På kontoret har vi idag bra mattor och en skön ljudnivå med ljudklassade dörrar till 
exempel som bidrar till en harmonisk och skön arbetsmiljö. […] Detta är bra 
framförallt på banken där man måste kunna prata sekretess med kund utan att 
behöva oroa sig över att någon överhör. Det är bara att stänga dörren så är det tyst.” 

 

4.4.3 Sammanfattning 

Förändringen i och med flytten av Länsförsökningar Härnösandskontor har i första hand 

inneburit en mer ändamålsenlig fysisk kontext. De mest märkbara förändringarna i den fysiska 

kontexten är relaterade till logistik och den geografiska placeringen av medarbetare, större 

kontorsyta samt arbetsmiljö i form av ljudisolering och fungerande ventilation. Förändringarna i 

den fysiska kontexten har i sin tur inneburit att mycket tid har frigjorts i många anställdas 

arbete. Något som i flera fall har bidragit till ett effektivare arbetssätt i och med nya rutiner. 

4.5 Förändring i rutiner  

Samtliga rutiner som har identifierats utgår från definitionen som presenteras av Cohen et. al. 
(1996) av återkommande handlingsmönster. I och med förändringen av den fysiska kontexten i 
verksamheten har en rad nya rutiner inom organisationen tillkommit för att anpassa 
arbetsuppgifterna till den nya fysiska kontexten i de nya lokalerna. Det finns även de rutiner 
som inte längre existerar i den löpande verksamheten samt rutiner som fortfarande är samma 
som innan förändringen i den fysiska kontexten. 
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Logistik  
Rutiner kring kundmöten 
Rutinerna kring kundmöten har förändrats då alla som har kundkontakt sitter samlade på 
entréplan. Förändrade rutiner vid kundmötet innebar att kunden efter flytten inte behöver 
vägledas dit kundmötet skulle äga rum. Såhär beskriver en av respondenterna förhållandet 
mellan hur det såg tidigare vid bemötandet av kund och hur det ser ut idag: 
 

”Det gamla kontoret hade många våningar och det var långa korridorer, vilket 
innebar ett väldigt lotsande av kunden genom lokalerna för att komma rätt. Idag 
sitter alla som har hand om kunden vid entrén vilket gör att kunden kommer rakt in 
dit de ska, och rakt ut när det är klart.” 

 
I rutinen för kundmötet ingår idag således inget “lotsande” av kund till rätt plats. Den nya fysiska 
kontexten underlättar framförallt rutiner i mottagande av de kunder som besöker kontoret med 
ärenden på olika avdelningar, det är enkelt för den anställda att visa kunden vidare till grannen. 

 
Ökad kommunikation inom avdelningarna 
Genom förändringen i den fysiska kontexten kom de anställdas arbetsrum att geografiskt 
placeras så att de idag sitter placerade avdelningsvis. Den nya placeringen innebar förändrade 
rutiner i form att den vardagliga kommunikationen ökade mellan de närmaste medarbetare 
(geografiskt). I stället för att skicka iväg ett mejl alternativt springa tre minuter bort till en annan 
kontorsplats då ett problem uppstår kan de anställda nu sticka ut huvudet och ställa en fråga och 
därmed få ett snabbt svar av de medarbetare som har liknande arbetsuppgifter. En av 
respondenterna beskriver situationen på detta vis: 
 

”Nu har jag närmare till mina närmaste medarbetare och det blir ju automatiskt så 
att det blir lättare att gå till grannen vägg i vägg och ställa en fråga än att springa 
några korridorer bort för att ställa en fråga. [...] När man sitter nära varandra 
erbjuder det ett helt annat utbyte oss kollegor emellan.” 

  
Som ett resultat av avdelningarnas och kontorsplatsernas nya geografiska placering har nya 
rutiner dessutom inneburit mindre rörelse i lokalerna. Mindre genomfart och interaktion mellan 
medarbetarna, som idag inte sitter geografisk nära varandra, har inneburit att en del rutiner har 
förändrats för bland annat servicearbetet. En av respondenterna förklarade att dennes arbete i 
större utsträckning nu har kunnat planeras och effektiviseras efter att de spontana besöken, som 
till stor del bestod av felanmälningar, har blivit färre till antalet. Rutiner för felanmälningar sker 
idag oftare via mejl.  
 
Ökade ytor  
De nya utrymmen som har tillkommit medför även nya rutiner för hur arbetet utförs inom 
verksamheten. Med anledning av det nya serverrummet som tidigare inte fanns har IT-
avdelningen fått ökade ytor att arbeta på och behöver i dagsläget inte låna utrymme av andra 
delar av verksamheten vid större projekt som behöver göras. I rutinen för exempelvis 
installeringar av nya program eller uppdateringar i en större mängd datorer ingår således inte 
längre att först leta efter ett utrymme att utföra arbetet på. 
 
Det ökade antalet grupprum medför nya rutiner i form av mer spontana möten och en ökad 
användning av de arbetsverktyg, såsom whiteboard och videokonferens, som finns tillgängliga i 
grupprummen. De större ytorna i den nya fysiska kontexten har, som ovan nämnt, även bidragit 
till att de flesta anställda idag har egna rum. Vilket i sin tur har förändrat rutinerna vid bland 
annat kundmöten då det inte längre finns behov att finna utrymme för rum att mötas i på grund 
av sekretess.  
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Arbetsmiljö  
Ljudisoleringen som idag är en del av den nya fysiska kontexten har, tillsammans med egna rum, 
bidragit till nya rutiner vid sekretessärenden då samtliga sekretessärenden kan hanteras i 
respektive anställds rum utan risk för att någon överhör samtalen. Det finns även de rutiner som 
idag inte längre existerar inom organisationen med anledning av förändringen i den fysiska 
kontexten. I de tidigare lokalerna krävdes mycket tid för att arbeta med den bristande 
arbetsmiljön och säkerheten. Som det såg ut innan kontorsflytten gick mycket tid åt till att 
samtala, förhandla och följa upp med fastighetsägarna eftersom att ventilationen och värme inte 
fungerade, problem med lyhördhet mellan lokaler samt andra diverse bristande funktioner på 
kontoret. Sammankomsten med fastighetsägarna utgör därmed ett exempel på en rutin som inte 
längre existerar inom organisationen på samma sätt som tidigare. 
 
Teknik  
Vid förändringen i den fysiska kontexten kom även en del av tekniken i verksamheten att bytas 
ut. En del av den förändrade tekniken var på gång att förändras även om inte verksamheten 
skulle flyttas, medan en del av tekniken kom som en konsekvens av flytten för att anpassas till de 
nya lokalerna. Skiftet i tekniken inom organisationen medförde nya rutiner. 
 
Det har skett förändringar i telefonsystemet inom verksamheten. Förändringen bestod av att i 
de gamla lokalerna fanns ett system att alla på kontoret hade bärbara telefoner som i de nya 
lokalerna har bytts ut till fasta telefoner. Detta mynnade ut i förändrade rutiner. En av 
respondenterna väljer att beskriva hur förändringen av telefonsystemet har påverkat dennes 
arbete på följande vis: 
 

”Förr kunde man ha med sig kunden i örat och kuta över till grannen och diskutera 
något samtidigt som man hade koll på kunderna. Den lösningen har vi inte idag 
eftersom att alla har fasta telefoner. [...]På så sätt är jag ju på ett sätt mer bunden till 
mitt rum eftersom att jag behöver vakta telefonen.” 

 

Oförändrade rutiner  

De ovan beskrivna rutinerna är rutiner som har identifierats som förändrade, härlett till 

förändringen i den fysiska kontexten. Majoriteten av respondenterna anser dock att merparten 

av deras rutiner är samma som innan kontorsflytten och förändringen i den fysiska kontexten. 

Många av respondenterna uttryckte att deras huvudsätt att utföra sina arbetsuppgifter på inte 

har förändrats. De flesta av respondenterna menade att det inte hade varit några problem för 

dem att tillämpa sina gamla rutiner i den nya fysiska kontexten.   

4.5.1 Sammanfattning 

Förändringen i den fysiska kontexten har inneburit en del förändringar i rutiner. 

Förändringarna i rutinerna kan härledas från större arbetsytor, ny logistik i form av annorlunda 

geografisk placering av arbetsrum och placering av de personer som möter kunden samt ny 

teknik som har införts som en del av förändringen i den fysiska kontexten. De rutiner som 

påverkats är framförallt relaterade till kundmöte, sekretess, samarbete och arbetsmiljö. De 

rutiner som inte har förändrats kan härledas till huvudsättet de anställda utför sina 

arbetsuppgifter på. Med bakgrund av de förändringar som skett inom rutinerna i verksamheten 

utreds vidare hur rutinerna i sin tur påverkade den sociala kontexten inom verksamheten. 

4.6 Förändring i den sociala kontexten 

Rutinerna förändrades utifrån förändringen i den fysiska kontexten. I ett andra led, utifrån de 
förändrade rutinerna kom även den sociala kontexten att påverkas. Den sociala kontexten har 
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fastställts genom definitionen av Amit och Belcourt (1999) och utgörs av värderingar och 
normer, företagskultur, vanor samt traditioner. 
 
 
Logistik  
Minskad kommunikation mellan avdelningarna 
Med anledning av de förändrade rutinerna, i och med de nya geografiska placeringarna av 
arbetsrummen, upplever majoriteten av respondenterna att det i sin tur har lett till mindre 
interaktion mellan medarbetarna. Med färre spontana besök vid varandras kontorsplatser och 
mindre vardaglig kommunikation mellan avdelningar på olika våningsplan kom den sociala 
kontexten i sin tur att förändras. En respondent väljer att beskriva situationen på följande sätt: 
 

”...idag har man bara kontakt med dem man möter i det dagliga arbetet och de som 
sitter på samma plan. Det kan gå flera veckor innan man möter de som sitter på ett 
annat plan,. ” 

 
Den sociala kontexten har förändrats på så vis att den tidigare starka gemenskapen på kontoret 
har fått sig en törn. Många av respondenterna uttryckte en känsla av verksamheten idag 
uppfattas som mer delad mellan våningarna, ur ett socialt perspektiv. Detta trots att många 
medarbetare har kommit närmare varandra rent geografiskt. En annan bidragande faktor till att 
gemenskapen och de spontana träffarna mellan medarbetare upplevs har minskat är det faktum 
att de flesta anställda i den nya fysiska kontexten idag har egna rum. En av respondenterna 
beskriver situationen idag enligt följande: 
 
 

“Eftersom att alla sitter i sina rum så småpratar men inte på samma sätt om      
man går förbi eftersom att man får känslan av att man stör på ett annat sätt. 
Tidigare då inte alla hade egna rum föll det sig mer naturligt att man stannade och 
pratade lite om man hade vägarna förbi.” 

 
 
Ökad kommunikation inom avledningarna  
Kommunikationen inom avdelningarna, som ökade till följd av nya rutiner efter förändringen i 
den fysiska kontexten, bidrog i sin tur till en förändring i den sociala kontexten. Det har bland 
annat en positiv påverkan på det organisatoriska lärandet och medförde en förändring i den 
sociala kontexten på så vis att de anställda oftare kunde sticka in huvudet och fråga grannen om 
en arbetsrelaterad fråga. En av respondenterna väljer att beskriva situationen med 
organisatoriskt lärande på följande vis: 
 

 
”Nu när man kan placera människor i rummen bredvid varandra, som det nya 
kontoret har möjliggjort, kan de hjälpas åt och ta enklare ärenden och samtidigt om 
det skulle behövas kan de bara sticka in huvudet med en kortare fråga om det är 
något de inte kommer ihåg eller förstår fullt ut så kan de snabbt få hjälp.”     

 

Yta  

De ökade antalet grupprum har lett till en förändring i rutinerna kring den ökade frekvensen av 

möten som således har påverkat den sociala kontexten. Tidigare var det svårare att få tillgång till 

grupprum. Det hölls därmed färre formella möten mellan medarbetarna i de gamla lokalerna än 

i de nya lokalerna idag.  
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4.6.1 Sammanfattning 

Förändringar i rutinerna har medfört förändringar i den sociala kontexten inom organisationen. 

Förändringarna i den sociala kontexten kan härledas till mindre kommunikation mellan 

avdelningarna och ökad kommunikation inom avdelningarna. I och med den minskade 

kommunikationen mellan avdelningarna menar respondenterna att organisationens tidigare 

starka gemenskap har fått sig en törn. Den ökade kommunikationen med fler spontana möten 

inom avdelningarna har, enligt respondenterna, bidragit till en förändrad social kontext samt 

bidragit till det organisatoriska lärandet inom organisationen. 
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5. Analys 
Inledande följer en diskussion som behandlar rutiners överförbarhet mellan två olika kontexter 

(5.1). Därefter följer en jämförelse mellan studiens resultat och tidigare forskning relaterat till 

förhållandet mellan den fysiska kontexten och rutiner (5.2). Vidare redogörs för vilka rutiner som 

har påverkats tillföljd av förändringen av den fysiska kontexten (5.3). Avslutande följer en analys 

av rutiners påverkan på den sociala kontexten samt den historiska kontexten (5.4– 5.5). 

5.1 Rutiner från en kontext till en annan 

Ett av de empiriska resultaten utgörs av att det inte ansågs svårt eller problematiskt att överföra 

rutiner mellan de två fysiska kontexterna i och med flytten. Samtliga, i uppsatsen, tidigare 

nämnda forskare som uttalat sig om ämnet anser dock det motsatta: det vill säga att rutiner är 

svårt att överföra mellan olika kontexter (Teece och Pisano 1994; Inkpen och Crossan 1995; 

Cohen et al. 1996; Madhok 1997; Teece et al. 1997; Tranfield och Smith 1998; Cohendet och 

Llerena 2003). För att förstå motsägelserna mellan den det som sägs i den teoretiska 

bakgrunden och resultatet för studiens empiriska undersökning bryter vi ut de kontextuella 

sammanhangen i de tre delar som tidigare identifierats: fysisk kontext, social kontext samt 

historisk kontext. Det är dessutom viktigt att reda ut vad som har hänt. Å ena sidan vad som har 

varit direkt föremål för förändring i den empiriska studien å andra sidan vad som snarade kan 

ses som ett resultat av denna förändring, det vill säga indirekt förändring. 
 

5.2 En jämförelse mellan studiens resultat och tidigare forskning – förhållandet mellan den 

fysiska kontexten och rutiner 

Den fysiska kontexten är vad som i fallstudien varit direkt föremål för förändring. Som ett 

resultat av förändringen i den fysiska kontexten har vi identifierat förändringar i en del rutiner. 

Däremot är den allmänna uppfattningen på fallstudieföretaget att rutinerna inte har förändrats i 

någon större omfattning samt att det inte ansågs svårt att överföra rutiner mellan dessa två 

fysiska kontexter.  

 
Tidigare forskare har i sina resonemang tagit anmärkningsvärt begränsad hänsyn till att 

kontextuella sammanhang kan definieras på olika sätt och bestå av olika delar. Detta utgör en av 

anledningarna till att resultatet i denna uppsats skiljer sig från tidigare resultat. Genom att 

enskilt studera och analysera den fysiska kontexten och dess påverkan på rutiner i en 

förändringsprocess har vi fått ett resultat som indikerar att en förändring i den fysiska 

kontexten inte nödvändigtvis innebär svårigheter att överföra rutiner mellan olika fysiska 

kontexter. 

 

Som beskrivits ovan (se teoretisk bakgrund) har den tidigare forskning vi har tagit del av inte 

undersökt rutiners benägenhet att överföras endast vid en förändring av den fysiska kontexten. I 

stället har tidigare forskning i huvudsak undersökt överföring av rutiner mellan olika 

organisationer och därmed även kommit att behandla den organisatoriska kontexten som ett 

samlingsbegrepp (Madhok1997; Cantwell 1991). Vid en närmare analys om vad som utgör 

anledningen till att tidigare forskare dragit den slutsats som de gjort, att det är svårt att överföra 

rutiner mellan olika kontexter, finner vi att deras slutsatser kan härledas till påståenden om, vad 

som enligt vår kategorisering, skulle falla inom ramen för social respektive historisk kontext. 
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Nelson och Winter (1982) påpekar att de lokala rutinerna grundar sig i hur arbetsuppgifterna 

utförs anpassat till organisationens operativa del och baseras på organisationens kunskap och 

erfarenheter. Då kunskap och erfarenhet, enligt för uppsatsen tillämpade definitioner, tillhör 

kategorierna social kontext och historisk kontext är Nelson och Winters (1982) anledning inte 

relevant för en analys av sambandet mellan den fysiska kontexten och rutiner. Även Pentland 

och Rueters (1994) argument kan härledas till social och historisk kontext. De grundar sig i 

historisk bakgrund, medarbetarnas kompetens och kunskap samt de organisatoriska processer 

som existerar inom organisationen. Således för inte heller Pentland och Rueters (1994) något 

resonemang som härleds till den fysiska kontexten i deras slutsats.  
  
Cantwell (1991) nämner vad han kallar stödstruktur vilken utgör en del av det kontextuella 

sammanhanget. Denna stödstruktur är svår att kopiera mellan två kontexter då den har växt 

fram genom historiska händelser och sammanhang inom en organisation. Då Cantwell (1991) 

talar om möjligheten att imitera de rutinmässiga processerna mellan två olika organisationer 

utgör detta en avsevärd skillnad från vår studie. Cantwell (1991) definierar begreppet kontext 

som ett samlingsbegrepp och gör, olikt oss, i sin analys ingen större skillnad mellan olika 

kontextuella sammanhang. Uppsatsens studie handlar i stället om en och samma organisation 

där den fysiska kontexten är det som varit föremål för direkt förändring. Det vill säga att den 

sociala och historiska kontexten inte direkt var föremål för förändring i fallstudien, något som 

skiljer sig från Cantwells studie (1991). Detta kan vara en förklaring till varför studierna skiljer 

sig åt i slutsatsen om rutiners överförbarhet mellan kontexter; skillnaden i definitionen av 

kontext.  

 
Som en förklaring till varför rutiner anses svåröverförliga mellan olika kontexter menar Madhok 

(1997) att rutiner kan bli oförenliga med det nya sammanhanget, ett resultat som denna 

fallstudie inte stödjer. Anledningen till att rutinerna och det nya sammanhanget i den fysiska 

kontexten i fallstudien anses förenligt kan förklaras med att det nya sammanhanget (den fysiska 

kontexten) är anpassad till organisationens verksamhet. 
 

5.2.1 Sammanfattning 

Det empiriska resultatet visar att det inte har varit svårt att överföra rutiner mellan de två 

fysiska kontexterna i fallstudien. Ett resultat som skiljer sig från tidigare forskning av den 

anledningen att tidigare forskning för det första (1) tagit anmärkningsvärt lite hänsyn till olika 

kontextuella sammanhang. Fysisk kontext har inte alls diskuterats eller diskuterats som en del 

av ett större sammanhang. Således har fysisk kontext inte tidigare brutits ut ur begreppet 

kontext på det sätt som denna uppsats gör för att analyseras enskilt. För det andra (2) beror det 

på de olika typer av fallstudier som tidigare genomförts. Tidigare forskning har studerat rutiners 

överförbarhet mellan olika organisationer (Madhok 1997; Cantwell 1991). Vilket också innebär 

att kontext genomgående setts som ett samlinsbegrepp för den uppledning vi presenterar: fysisk, 

historisk och social kontext. Genom att skilja dessa delar av kontext åt (fysisk, social, historisk) 

och i detta första steg analysera sambandet mellan rutiner och fysisk kontext finner vi att rutiner 

inte nödvändigtvis är svåra att överföra mellan olika fysiska kontexter. 
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5.3 Rutiner som har förändrats till följd av förändringen i den fysiska kontexten 

Även om rutiner inte uppfattades som svåra att överföra mellan de fysiska kontexterna i och 

med flytten visar den empiriska undersökningen att en del rutiner har förändrats som en följd 

av förändringen. En av de främsta anledningarna till att det har skett förändringar i en del 

rutiner är att den fysiska kontexten efter flytten är bättre anpassad till organisationens 

verksamhet och storlek. Den empiriska undersökningen (se ovan) redogör dessutom för en del 

rutiner som fanns innan flytten som inte finns idag i samma utsträckning, med anledning av 

förändringen i den fysiska kontexten.  

 
Det nya sammanhanget i den fysiska kontexten, härlett till logistik, påverkade rutiner på ett 

sådant sätt att den effektiviserade arbetet. Även den fysiska kontexten i termer av yta, 

arbetsmiljö och teknik visar sig i det empiriska resultatet ha en påverkan på rutiner. Således kan 

vi se ett samband mellan fysisk kontext och rutiner, vi kan konstatera att fallstudien indikerar 

att den fysiska kontexten påverkar rutiner. Detta utgör ett exempel som bidrar till en förståelse 

för hur rutiner (handlingsmönster) modifieras inom verksamheten, en förståelse vilken enligt 

Cohen et. al. (1996) är viktigt för en organisation. 
 

5.4 Rutiner och social kontext 

Ett av de empiriska resultaten visar att en del av de förändrade rutinerna, med anledning 

förändringen i den fysiska kontexten, i sin tur har påverkat den sociala kontexten att förändras. 

 
Logistik 
De rutiner som har förändrats, relaterat till de logistiska förändringarna i den fysiska kontexten, 

utgör ett exempel på hur rutiner i sin tur har kommit att påverka den sociala kontexten. Den 

geografiska placeringen av kontorsplatser, vilket innebär att medarbetare nu sitter närmare 

varandra inom avdelningar, utgör ett första exempel på hur den sociala kontexten har påverkats. 

Den sociala kontexten har påverkats i den bemärkelsen att kontakten och kommunikationen 

mellan medarbetare inom avdelningar har ökat efter flytten. Den ökade kommunikationen är ett 

exempel på att både företagskultur samt vanor, enligt tillämpad definition av social kontext 

(Amit och Belcourt 1999), har förändrats. 

 
Ett resultat av den geografiska placeringen av olika avdelningar på det nya kontoret är att 

rutiner som tidigare innebar mycket rörelse i lokalerna idag inte är nödvändiga. Detta har i sin 

tur påverkat den sociala kontexten på ett sådant sätt att kontoret, av respondenterna, upplevs 

som mer delat med minskad gemenskap. De två våningarna tillsammans med den 

ändamålsenliga placeringen av arbetsrum och arbetsgrupper innebär att det inte sker lika 

mycket spontan interaktion mellan medarbetarna, vilket utgör ett andra exempel på en 

förändring i den sociala kontexten enligt definitionen av Amit och Belcourt (1999). 
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Yta och arbetsmiljö  
De rutiner som har förändrats, som kan härledas till större yta i och med förändringen i den 

fysiska kontexten, har inte i lika stor omfattning som logistiska förändringar kommit att påverka 

den sociala kontexten. Det empiriska resultatet visar att de ökade antalet grupprum har 

påverkat rutiner på så vis att den sociala kontexten i sin tur förändrats. Med fler och mer 

tillgängliga grupprum visar det empiriska resultatet att rutinen för spontana möten, framförallt 

inom arbetsgrupper, i viss mån har ökat. En rutin som i sin tur har kommit att påverka den 

sociala kontexten i form av vanor (Amit och Belcourt 1999). Andra förändringar inom rutiner 

som kan härledas till yta har inte märkvärt påverkat den sociala kontexten. 

 
Det empiriska resultatet relaterat till yta visar dessutom på ett direkt samband mellan den 

fysiska kontexten och den sociala kontexten. Den fysiska förändringen, i form av att de flesta 

medarbetare idag har egna arbetsrum, upplevs som ett direkt hinder i vanan “att titta in och 

säga hej” till en kollega då det upplevs mer som ett störmoment att gå in på medarbetarens 

kontorsplats.  Det empiriska resultatet visar dessutom att de förändringar som skett i 

arbetsmiljön i och med kontorsflytten, som ljudisolering och fungerande värme och ventilation, 

har påverkat rutiner. Däremot, i likhet med många förändringar relaterat till yta, har dessa 

rutiner i sin tur inte märkvärt påverkat den sociala kontexten. 

 
Teknik 
Den nya tekniken som blev en del av den nya fysiska kontexten påverkade även rutiner. Rutiner 

som i sin tur kom att påverka den sociala kontexten. En av respondenterna beskriver hur de 

tidigare hade trådlösa telefoner på kontoret vilket innebär att den fysiska kontexten på det 

gamla kontoret möjliggjorde att under ett kundsamtal springa över till grannen om de behövde 

hjälp med något. En vana som fanns som en del av den sociala kontexten (Amit och Belcourt 

1999) innan flytten. Den sociala kontexten har således förändrats som en följd av den 

förändrade rutinen i och med teknikskiftet.   

5.5 Den historiska kontexten 

Den historia kontexten definieras som erfarenhet, ursprung, organisatorisk förståelse och 

kunskap (Cohen et. al. 1996). Med utgångspunkt i definitionen och det empiriska resultatet kan 

vi föra ett resonemang hur förändringen i den fysiska och sociala kontexten även kan komma att 

påverka den historiska kontexten. Relaterat  till förändringen i den fysiska kontexten, i termer 

av logistiska förändringar med den geografiska placeringen av arbetsrummen, ser vi en 

potentiell påverkan på den historiska kontexten. Den geografiska placeringen av 

kontorsplatserna genom att placera avdelningarna nära varandra är strategiskt tänkt att främja 

organisatoriskt lärande på ett sådant sätt att de som arbetar med liknande arbetsuppgifter skall 

kunna ta hjälp av varandra samt avlasta varandra. Organisatoriskt lärande utgör enligt 

definitionen (Cohen et. al. 1996) vad som kan komma att bli en del av den historiska kontexten i 

form av organisatorisk förståelse och kunskap. En förändring i organisatoriskt förståelse och 

kunskap skulle visa på ett samband mellan social kontext och historisk kontext. Dock utgör 

samband relaterat till historisk kontext en begränsning för vad som i falltudien empiriskt kan 

bekräftas, det vi kan göra är att föra ett logiskt resonemang enligt ovan och lämna det till vidare 

forskning att närmare undersöka detta samband.   
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6. Sammanfattande slutsatser 
 

6.1 Slutsatser 

Utifrån uppsatsens forskningsfråga, hur förhåller sig organisationers rutiner och kontext till 

varandra vid en organisatorisk strukturförändring, har vi kommit fram till tre slutsatser vilka 

syftar till att bidra till att fylla gapet i tidigare forskning.   

 
Genom att i det första ledet i analysen bryta ut fysisk kontext och analysera hur den direkta 

förändringen i denna kontext förhåller sig till rutiner har vi kommit fram till följande slutsats. 

För det första (1) kan vi utifrån den empiriska studien konstatera att det inte tycks vara 

problematiskt att överföra rutiner mellan olika fysiska kontexter. Ett resultat som skiljer sig från 

tidigare forskning. 

I den andra (2) slutsatsen påstår vi att rutiner inte bara påverkas av kontexten (fysisk kontext) 

utan även påverkar kontexten (social kontext). Detta efter att vi har kunnat urskilja en del 

rutiner inom fallföretaget som har förändrats som en konsekvens av förändringen i den fysiska 

kontexten, vilket mynnar ut i att det finns ett samband mellan fysisk kontext och rutiner. I ett 

nästa led analyserades hur rutiner i sin tur påverkat övrig verksamhet. Denna analys visade att 

de förändrade rutinerna har kommit att påverka den sociala kontexten. Det finns således även 

ett samband mellan rutiner och social kontext. Som en sista och tredje slutsats (3) finner vi även 

indikationer på att det finns ett direkt samband mellan fysisk och social kontext. 

Slutsatserna i det teoretiska bidraget kan i sin tur bidra med kunskap till andra organisationer 

som står inför en liknande förändring. Det teoretiska bidraget kan medföra en ökad förståelse 

för hur rutiner underhålls och modifieras inom en verksamhet relaterat till en förändring i den 

fysiska kontexten. En förståelse som Cohen et. al. (1996) belyser vikten av.  

6.2 Förslag på vidare forskning 

Med bakgrund av uppsatsens begränsade tidsrymd samt det begränsade sidantalet var 

avgränsningar nödvändiga. Vi valde att avgränsa oss genom att endast göra fallstudien på en 

organisation som i sin tur innebar att resultaten inte har kunnat jämföras mellan olika 

organisationer. Förslag till vidare forskning kan således vara att utföra mer utförliga 

observationer och fallstudier på fler än en organisation för att möjliggöra jämförelser. 

 

Utifrån uppsatsens avgränsning och omfattning valde vi även att lämna den historiska kontexten 

i periferin av undersökningen. Med bakgrund av det finns det mycket obesvarade frågor kring 

hur den historiska kontexten förhåller sig till rutiner vid en förändring i den fysiska kontexten. 

Att studera den historiska kontextens relation till rutiner utgör därmed ytterligare ett förslag för 

vidare forskning.   

 

Uppsatsens undersökning tar sikte på förhållandet mellan rutiner och organisationens kontext 

vid en förändring i den fysiska kontexten. Det skulle även vara intressant att undersöka närmare 

hur rutiner och organisationens kontext förhåller sig gentemot varandra vid andra typer av 

förändringar i kontexten än just den fysiska.    
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8. Bilaga 
 

8.1 Bilaga 1 – Intervjufrågor och intervjutema 

Nedan presenteras den intervjumall vi i största mån har utgått från vid samtliga elva intervjuer. 
Nedanstående teman var de utgångspunkter vi utgick ifrån i samtliga intervjuer. Med bakgrund 
av att intervjuerna är av semi-strukturerad karaktär bestod intervjuerna i stor mån av 
följdfrågor utifrån nedanstående intervjuteman. Varje intervjutillfälle inleddes med att vi 
kortfattat introducerade oss själva och uppsatsens ämne och syfte. Därefter följde en fråga om 
intervjun fick spelas in med hjälp av ljudupptagning. Efter det följdes nedanstående intervjumall.  
 

1) Inledande ställdes frågor angående vad respondentens hade för arbetsuppgifter och karaktären 
på dessa arbetsuppgifter. 
 

2)  Därefter ställdes följdfrågor angående om och i så fall hur respondenternas arbete hade 
påverkats utifrån förändringar inom följande teman: 

- Ytor  
- Logistik 
- Arbetsmiljö 
- Tekniska hjälpmedel 
 

2) Det ställdes även följdfrågor angående hur respondenternas sociala relationer inom 
organisationen eventuellt hade påverkats. Följdfrågorna ställdes utifrån följande teman: 

- Kommunikation  
- Möten med medarbetarna 

 

 

 


