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Abstract 
In order for today’s organizations to survive in the rapidly changing market, there are 

increasing demands for flexibility and adaptability. The fact is that 70% of all organizational 

changes fail and one reason is that employees who are affected by the change are not taken 

into consideration. We therefore aim to study employees understanding of an organizational 

change. One form of organisational change is to implement a new wage setting in the 

organisation. We think that previous studies that discuss employees´understanding of a new 

wage setting shows different results without a deeper explanation. We therefore aim to study 

employees´understanding of a new wage setting to get a deeper understanding for their 

emotions. We therefore have chose to make a qualitative study of the Distritsveterinärerna’s 

new wage agreement that came into force on 1 December 2018. The new wage agreement 

meant a transition from a collective wage setting to an individual salary setting. We 

conducted eleven semi-structured interviews with veterinarians who work at 

Distritsveterinärerna, where they had to tell about their experiences before and after the new 

wage agreement came into force. We also made two participant observations at the 

Distriktsveterinärerna’s clinic in Växjö. Through our interviews and observation, we created 

an understanding of the veterinarians' experiences of organizational change. The study shows 

that veterinarians at different clinics around Sweden experience the change with the new 

organizational wage agreement differently. The veterinarians who are dissatisfied with the 

new pay agreement experience an injustice that results in a reduced motivation. 

Dissatisfaction also creates a deteriorated working group at these clinics since they feel that 

the number of conflicts has increased. They also feel like their identity linked to work is less 

compared to before. The veterinarians who experience positive feelings related to the wage 

agreement change describe an improved experience of the working environment when the 

stress has decreased. They also explain that they experience an increased sense of pleasure 

associated with their work because they can now focus on their areas of interest. 

 

Keywords: Organizational change, wage, veterinary, identity, organizational justice, 

motivation, organizational culture  
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Abstrakt 
För att dagens organisationer ska kunna överleva på den snabbt föränderliga marknaden ställs 

allt större krav på flexibilitet och anpassningsbarhet. Faktum är dock att 70% av alla 

organisationsförändringar som genomförs misslyckas och en anledning bakom detta är att 

ledningen inte tar hänsyn till hur de anställda blir påverkade av förändringen. Vi ämnar därför 

i denna studie att studera medarbetares upplevelser av en organisationsförändring. En form av 

organisationsförändring är att genomföra ett nytt löneavtal. Tidigare studier som avhandlar 

medarbetares upplevelser av en löneavtals-förändring visar dock på skilda resultat utan några 

djupare förklaringar. Vi ämnar därför i denna studie att skapa en djupare förståelse för 

anställdas upplevelser av ett nytt löneavtal. För att besvara syftet med studien valde vi att 

göra en kvalitativ studie av Distriktsveterinärernas nya löneavtal som trädde i kraft den 1:e 

december 2018. Det nya löneavtalet innebar en övergång från en kollektiv lönesättning till en 

individuell lönesättning. Vi valde att genomföra elva stycken semi-strukturerade intervjuer 

med anställda veterinärer i hela Sverige. Vi genomförde även två stycken deltagande 

observationer på Distriktsveterinärernas klinik i Växjö. Genom vårt empiriska material 

skapade vi oss en förståelse för att veterinärerna upplever det nya löneavtalet olika. Det nya 

löneavtalet har skapat ambivalenta känslor och känslorna är beroende av många aspekter. De 

veterinärer som är missnöjda med det nya löneavtalet upplever en orättvisa som resulterar i 

en förminskad motivation. Missnöjet skapar också på dessa kliniker en försämrad arbetsgrupp 

då de upplever att antal konflikter ökat. De veterinärer som upplever positiva känslor 

anknutna till det nya löneavtalet beskriver en förbättrad upplevelse av arbetsmiljön då 

stressen minskat. De förklarar också att de upplever en förhöjd lustkänsla anknutet till sitt 

arbete eftersom att de nu kan fokusera på sina intresseområden.  
 

Nyckelord: Organisationsförändring, lön, veterinär, identitet, organisationsrättvisa, 

motivation, organisationskultur  
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1.Inledning 

 

I uppsatsens inledande kapitel ger vi en bakgrund till ämnet organisationsförändring för att 

vidare presentera tidigare studier. Fortsättningsvis redogör vi för vad vi ämnar att studera 

och presenterar därav studiens syfte och frågeställning. Avslutningsvis presenterar vi vårt 

fallföretag, Distriktsveterinärerna. 

 

1.1 Problembakgrund 

I dagens snabbt föränderliga samhälle ställs allt högre krav på anpassningsbara 

organisationer. Det sker snabba samt mer komplexa förändringar eftersom nya organisationer 

ständigt kliver in och konkurrerar på marknaden. Även en ökad teknisk utveckling och 

globalisering har bidragit till att organisationer måste vara anpassningsbara. Detta gör att 

organisationer ibland måste förändra både sina strukturer och system för följa med 

utvecklingen. Krav på flexibilitet och omvärldsanpassning ligger till grund för att 

organisationerna ska överleva (Dawson, 2003). Dawson (2003) förklarar att en 

organisationsförändring handlar om att hitta nya sätt att organisera och styra ett företag. 

Vidare förklarar Alvesson & Sveningsson (2014) att en organisationsförändring är ett brett 

och omfattande område. Det finns många externa samt interna aspekter som kan påverka 

organisationen och därav ställer krav på att en organisation måste genomgå en förändring. En 

organisationsförändring kan både innebära strukturella- och personella förändringar samt 

även systemförändringar. Beer & Nohria (2000) förklarar att organisationer behöver kunskap 

om alla pågående aspekter i omvärlden för att organisationen ska ha möjlighet att följa med i 

de ständigt föränderliga miljöerna som organisationerna befinner sig i.  

 

Alvesson & Sveningsson (2014) förklarar att organisationsförändring används för att bryta de 

beteendemönster som tidigare funnits inom organisationen. En organisationsförändring måste 
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inte vara av positiv karaktär. Därför är det inte ovanligt eller märkligt att anställda är kritiska 

och ifrågasättande gentemot nya förändringar på sin arbetsplats (Dawson, 2003). Människor 

reagerar olika gentemot en organisationsförändring och det kan bero både på individuella 

skillnader men också på miljön (Bateson 2014). För att förstå en organisationsförändring 

krävs det därför att man förstår interaktionen i gruppen samt individerna inom 

organisationen, eftersom att gruppen aldrig är enhetlig (Jacobsen, 2005). Det naturliga 

motstånd som följer med ifrågasättandet av en förändring bidrar till rädslor inom 

organisationen eftersom rutiner förändras (Iveroth, 2010). Jacobsen (2005) förklarar vidare 

att en anledning till att det uppstår motstånd vid en organisationsförändring beror på att 

anställda upplever en oro kring att förlora sin sociala grupp, genom att exempelvis 

arbetsuppgifter omfördelas. 
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1.2 Problemdiskussion 

Organisationsförändring är ett väl utforskat ämne. Flertalet studier fokuserar på att 

implementeringen av förändringen ska skapa så lite motstånd som möjligt inom 

organisationen. Fokus ligger inte på medarbetarna, utan istället på att styrningen av 

implementeringen ska uppnå så bra resultat som möjligt. Doyle, Claydon & Buchanan (2000) 

förklarar i sin studie att medarbetares reaktioner av en organisationsförändring kan bli 

förutsedda. Detta genom att ledningen använder sig av styrmekanismer i processen för 

organisationsförändringen. Vidare förklarar Todnem By (2005) att organisationsförändringar 

kan förbättras genom att förbättra teorier och ramverk som används i implementeringen. 

Faktum är dock att 70 % av alla organisationer som genomför en organisationsförändring 

misslyckas med förändringen (Beer & Nohira, 2000). Wu & Wu (2011) undersöker i sin 

studie varför medarbetare känner missnöje gentemot en organisationsförändring. Författarna 

förklarar att ledningen ignorerade de individuella skillnaderna bland personalen och inte tog 

hänsyn till vad personalen kände och upplevde kring förändringen. Vidare beskriver 

Aronsson et al. (2012) att det är viktigt att skapa sig en förståelse för medarbetares perspektiv 

av en organisationsförändring då det kan vara avgörande för om förändringen lyckas eller 

inte. Vi ämnar därför i denna studie att studera en organisationsförändring utifrån 

medarbetares upplevelser. 

 

En typ av organisationsförändring är att förändra lönestrukturen inom en organisation. 

Eriksson et al. (2002) förklarar att lön har blivit ett allt mer förekommande styrmedel, det kan 

exempelvis vara ett sätt att öka motivationen hos de anställda. En form av lönestruktur är 

individuell lönesättning, denna sägs vara ett bra styrmedel för att öka organisationens 

effektivitet och uppnå organisationens mål (Carlsson, 2003). Eriksson et al. (2002) 

undersöker i sin studie hur anställda upplever att olika lönefaktorer påverkar deras trivsel, 

engagemang och prestation. Resultatet i studien tyder på att lönens betydelse är sekundär då 

exempelvis ett positivt arbetsklimat är viktigare för de anställda. Dock visar sig lön ha ett 

svagt positivt samband med motivation. Marsden & Richardson belyser (1994) i en studie hur 

individuell lönesättning motiverar anställda i den offentliga sektorn. Resultatet visar även där 

att den individuella lönesättningen endast har en svag positiv inverkan på motivationen bland 
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de anställda. Istället finns det en risk att de anställda upplever känslor som avundsjuka 

relaterat till lön. Vidare förklarar Rynes, Gerhart & Minette (2004) att lön inte alltid är den 

primära faktorn, och menar att det inte går att utesluta att en monetär belöning inte har en stor 

inverkan på de anställda. Kohn (1993) påvisar istället att en individuell lön har ett negativt 

samband med medarbetares motivation till arbetet. Den individuella lönen kan istället bidra 

till att medarbetare känner sig maktlösa samt kontrollerade.  

 

Bland de studier som finns om nya lönestrukturer samt individuell lönesättning råder det 

delade meningar. Både Eriksson et al. (2002) och Marsden & Richardson (1994) påvisar ett 

svagt positivt samband mellan lön och motivation medan Kohn (1993) förklarar motsatsen. 

Individuell lönesättning kan därmed anses vara ett komplext ämne där medarbetares 

upplevelser av ett nytt löneavtal skildras olika. Huruvida en individuell lönesättning faktiskt 

är ett positivt styrmedel går ännu inte att besvara även om majoriteten av tidigare studier 

indikerar att det finns ett litet positivt samband. Vi ämnar därför att bidra med en djupare 

förståelse för medarbetares upplevelser av ett nytt individuellt löneavtal. Tidigare forskning 

har inte bidragit med något klart svar och vi vill därför med vår studie finna upplevelser som 

ger ett djupare bidrag till ämnet. Vår studie ämnar därför att undersöka hur medarbetare 

upplever en organisationsförändring i form av en övergång från ett kollektivt löneavtal till ett 

individuellt löneavtal, detta utifrån ett kvalitativt synsätt.  

 

En organisationsförändring kan bestå av flera olika förändringar som sker samtidigt 

(Alvesson & Sveningsson, 2014). Dawson (2003) förklarar att det finns flera olika aspekter 

och förändringar i flera dimensioner. I denna studie har vi valt tre övergripande aspekter som 

är relevanta att studera under en organisatorisk löneavtals-förändring. För att skapa en 

förståelse för anställdas upplevelser av en löneavtals-förändring kommer studien att redogöra 

för identitet, motivation och organisationskultur. Temat identitet ger en grundlig förståelse 

till medarbetares upplevelser av en löneavtals-förändring, då den organisatoriska identiteten 

är avgörande för hur de anställda upplever sin arbetsplats (Albert, Ashforth and Dutton, 

2000). Även anställdas motivation är starkt kopplat till organisationens belöningssystem och 

anställdas motivation kan även påverkas vid en organisationsförändring. Exempelvis kan 

motivationen förändras i det skede då en organisationsförändring möter motstånd 
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(Appelbaum, Normand & Glawas, 1998). Inom temat motivation har vi valt att redogöra för 

organisatorisk rättvisa. Teorier som avhandlar rättvisa ser lön som något relativt där 

människor upplever rättvisa samt orättvisa beroende på vad kollegor tjänar samt andra 

individer inom liknande organisationer (Eriksson et al. 2002). Vidare belyser denna studie 

temat organisationskultur, då en organisationsförändring exempelvis kan påverka de vanor 

och rutiner som finns på en arbetsplats. Detta förändrar i sin tur hur de anställda upplever 

kulturen på sin arbetsplats (Jacobsen & Thorsvik, 2002). 

 

1.3 Frågeställning 

Med bakgrund av tidigare studier och resonemang har vi kommit fram till följande 

frågeställning: 

Hur upplever medarbetare en organisatorisk löneavtals-förändring? 

1.4 Syfte 

Syftet med vår studie är att skapa en djupare förståelse för hur medarbetare upplever en 

löneavtals-förändring. Vi ämnar därför i studien att undersöka hur medarbetare upplever en 

förändring av en övergång från en kollektiv lönesättning till en individuell lönesättning. 

1.5 Fallbeskrivning 

Med bakgrund av tidigare studier har vi i vår studie valt att studera veterinärer. Flertalet 

studier påvisar att stressnivån är hög inom yrket samtidigt som utbildningstiden är lång. 

Enligt Rollin (2011) är veterinäryrket ett arbete med ständiga krav, både från djurägare och 

från övriga parter. Meehan & Bradley (2007) undersöker i en studie kring faktorer som 

påverkar jobbstressen inom veterinäryrket. Studien visar att veterinärer som upplever en hög 

stressnivå upplever att arbetstimmarna, telefonsamtalen och de sena kvällarna är många 

samtidigt som operationerna är långa och krävande. Studien visar att dessa faktorer är starkt 

relaterade till veterinärernas psykiska hälsa och motivation för arbetet. Vidare påvisar även 
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Heath (2002) i en studie att tio år efter examen upplever två tredjedelar av de studerade 

veterinärerna att stressnivån är hög vilket gör att veterinärerna har haft svårigheter med att 

balansera arbetet med sin fritid. Studien visar även att endast drygt hälften av veterinärerna 

skulle välja samma utbildning igen, om de fick chansen att välja om. Royal et al. (2015) 

undersöker i en studie vilka faktorer som influerar valet av att bli veterinär där studien 

gjordes på veterinärstudenter. Resultat från studien visar att de som studerats hade en 

gemensam kärlek till djur och en vilja att arbeta med djur. Författarna förklarar i studien att 

respondenterna hade ett mindre intresse för att hjälpa människor samt förbättra människors 

hälsa utan istället låg respondenternas fokus på djurens välmående. Författarna förklarar i 

artikeln att människor som väljer att arbeta som veterinär inte väljer yrket på grund av lön. 

Royal et al. (2015) belyser att en person som blir motiverad av pengar skulle välja ett annat 

yrke. Med bakgrund i detta resonemang finner vi veterinäryrket vara intressant, och därför 

har vi valt att studera Distriktsveterinärerna och deras ny-implementerade löneavtal som 

trädde i kraft den 1:e december 2018. Organisationsförändringen innebär en övergång från en 

kollektiv lönesättning till en individuell lönesättning.  

 

Distriktsveterinärerna i Sverige är en organisation som har som policy att vara tillgängliga 

varje dag, dygnet runt, året runt och oberoende av röda dagar. Organisationens arbete innebär 

djursjukvård för alla typer av djur och djurslag. Distriktsveterinärerna har omkring 80 

stycken mottagningar runt om i landet och är en verksamhetsgren inom Jordbruksverket. 

Ungefär 500 veterinärer, djurvårdare och skötare är anställda av Distriktsveterinärerna. 

Eftersom att Jordbruksverket är en statlig myndighet har de ansvar över att 

Distriktsveterinärerna utför sina tjänster i enlighet med de uppsatta regler som finns för 

veterinärvård (Distriktsveterinärerna, 2019). Den 1 december 2018 trädde ett nytt löneavtal i 

kraft för Distriktsveterinärerna i samverkan mellan arbetsgivaren jordbruksverket och 

Distriktsveterinärerna samt facket (DVF). Det nya löneavtalet innebär att veterinärerna 

erbjuds en fast lön under dagtid. De nya lönerna är baserade på en framförhandlad 

beräkningsmodell (Liljebäck, 2018). Genom denna beräkningsmodell räknas veterinärernas 

fasta löner ut individuellt (Se bilaga 1). I modellen används två olika beräkningsperioder där 

kravet är att perioden måste innehålla minst 100 arbetsdagar. Om man inte uppfyller kraven 

beräknas lönen på ett ‘’undantag’’ uträknat på informationen som finns i systemet 
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(Distriktsveterinärerna, 2019). Det nya avtalet innebär också en bättre semesterersättning 

samt ersättning vid föräldraledighet. Vad som också är nytt är att de fasta ingångslönerna 

försvinner och att alla löner numera ska förhandlas enskilt (Liljebäck, 2018). 

 

En annan planerad fördel med det nya avtalet för landets distriktsveterinärer är att 

beredskapstid ska räknas in i normalarbetstiden. Det innebär därför att veterinärerna som har 

jour ska få ersättning för tiden de är tillgängliga utanför sin ordinarie arbetstid. I framtiden är 

avsikten att utveckla ett individuellt lönesystem med lönesamtal. Det nya avtalet har som 

avsikt att uppmuntra till både goda lagprestationer och enskilda prestationer. Tanken med det 

nya löneavtalet är även att göra Distriktsveterinärerna och Jordbruksverket till en mer 

attraktiva arbetsgivare för landets veterinärer (Liljebäck, 2018). Ett annat syfte är att främja 

en hållbar arbetsbelastning och en god arbetsmiljö (Distriktsveterinärerna, 2019). 

 

Det tidigare löneavtalet från 1994 innebar en grundlön i botten med ett tantiem tillägg 

(Liljebäck, 2018). Ett tantiem är en form av bonus som betalas utöver den anställdes lön 

(Unionen, 2019). Det gamla avtalet innebar att de som genomförde mycket djursjukvård, 

exempelvis som att operera samt ge sprutor hade en fördel och gynnades av avtalet. De 

veterinärer som istället hade en lång resväg inom sitt distrikt inte gynnades. Dock har delar av 

det gamla avtalet behållits. Veterinärerna kommer exempelvis fortfarande ha en fast lön 

under dagtid samt tantiem vid beredskapsarbete efter klockan 17.00 samt före kl 08.00. De 

som har beredskapstjänst under helger ska fortsättningsvis, liksom tidigare också få en 

ersättning i form av kompensation som innebär tre dagars betald ledighet samt tantiem för 

utförda sjukvårdsinsatser (Liljebäck, 2018). 
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1.6 Disposition 

Teoretisk referensram 

I denna del av uppsatsen presenterar vi våra valda teoretiska teman som vi sedan använder 

oss av under tolkningen av vårt empiriska material. Kapitlet inleds med en teoretisk inledning 

för att sedan fortsätta med teorier inom organisationsförändring och organisationsförändring i 

form av nytt löneavtal. Vidare presenteras temat identitet och mer fördjupat, den 

organisatoriska identiteten. Den teoretiska referensramen fortsätter sedan med att vi redogör 

för motivation, organisationsrättvisa samt organisationskultur. Avslutningsvis presenterar vi 

en teoretisk reflektion där vi reflekterar över våra valda teorier och hur de kan hjälpa oss 

besvara vår valda frågeställning. 

 

Metod 

I vårt metodkapitel redogör vi med för de metodologiska val vi gjort i vår studie. Vi inleder 

kapitlet med en presentation utav de ontologiska och epistemologiska ståndpunkterna som vi 

tagit, detta ligger sedan till grund för våra vidare ställningstaganden. Vi fortsätter sedan med 

att presentera vår valda forskningsmetod samt angreppssätt. Vidare presenterar vi 

materialinsamling och datainsamlingsmetod. Slutligen redogör vi för analysprocess, våra 

etiska ställningstaganden, kvalitetsmått samt för en diskussion kring arbetsprocessen. 

 

Empiri och tolkning av empiriskt material 

I detta kapitel redogör vi för det empiriska material som vi samlat in genom våra 

observationer på Distriktsveterinärernas klinik i Växjö samt våra 11 intervjuer på veterinärer 

omkring i Sverige. Samtidigt som vi presenterar det empiriska materialet tolkar vi även detta 

med hjälp av våra valda teorier. Kapitlet är uppdelat i teman och utgår från den teoretiska 

referensramen.  
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Diskussion 

I diskussionen för vi ett resonemang kring våra tolkningar av det empiriska materialet. Vi 

sammanställer våra tolkningar från föregående kapitel för att i nästkommande kapitel kunna 

besvara vår frågeställning. 

 

Slutsats 

I slutsatsen presenterar vi vår valda forskningsfråga samt besvarar den med hjälp av 

ovanstående rubriker. Vi presenterar studiens praktiska och teoretiska bidrag och avslutar 

med att ge förslag för framtida forskning. 

 

Uppsatsens samhälleliga aspekt  

Uppsatsen avslutsas med en övergripande kort diskussion där vi redogör för våra tankar kring 

vår medvetenhet av uppsatsen och dess samhälleliga aspekt.  
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2. Teoretisk referensram  

 

I följande kapitel presenterar vi vår teoretiska referensram där vi börjar med att ge en 

teoretisk inledning. Vidare börjar vi med att presentera våra valda teoretiska områden och 

börjar med att redogöra för organisationsförändring för att fortsättningsvis redogöra för 

organisationsförändring i form av ett nytt löneavtal. Kapitlet fortsätter sedan med en 

redogörelse av temat identitet. Inom detta tema redogör vi både för identitet och 

organisatorisk identitet. Vidare presenterar vi motivationsteori där vi redogör både för inre 

och yttre motivationsteorier följt av organisationsrättvisa. Vi fortsätter med att redogöra för 

organisationskultur och organisationskultur vid organisationsförändring för att sedan 

avsluta kapitlet med en teoretisk reflektion.  

 

2.1 Teoretisk inledning 

Vi har i vår teoretiska referensram valt att redogöra för organisationsförändring, identitet, 

motivation och organisationskultur. Organisationsförändringar möter ofta motstånd från 

anställda (Dawson, 2003). För att ett företag ska kunna överleva på marknaden krävs det att 

organisationen har motiverade anställda (Wilson, 2017). Appelbaum, Normand & Glawas 

(1998) förklarar att anställdas motivation är starkt relaterat till organisationens 

belöningssystem. Genom en motiverad personal kan organisationens produktivitet och 

effektivitet öka samtidigt som den kan minska i de fall som personalen är missnöjd. Dawson 

(2003) belyser att organisationsförändring ofta stöter på hinder och kritik från anställda och 

vi tror därför att motivationen kan komma att förändras genom att organisationen genomför 

ett nytt löneavtal. För att skapa oss en förståelse för veterinärernas upplevelser valde vi att 

redogöra för yttre och inre motivationsfaktorer. Vidare valde vi att redogöra för 

organisationsrättvisa för att förstå den motivation som veterinärerna upplever i arbetet, detta 

då Cohen-Charash & Spector (2001) förklarar att ett sätt att förstå motivation är att se till 

upplevelserna av rättvisa. Vi har i studien valt att redogöra för organisationsrättvisa i 

samband med en ny lönesättning och vi tror att vi med hjälp av teorier inom 
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organisationsrättvisa kan skapa oss en djupare förståelse för de upplevelser som veterinärerna 

har.  

 

Identitet är anknutet till en organisationsförändring eftersom att identiteten är en beståndsdel i 

att förstå upplevelser, då exempelvis den organisatoriska identiteten handlar om hur man ser 

och upplever sin arbetsplats. Identitet är också anknuten till hur vi upplever oss själva på vår 

arbetsplats (Albert, Ashforth and Dutton, 2000). Identitet är relaterat till motivation i den 

kontext att medarbetare utvecklar en identitet anknutet till arbetet i den mån som individen 

känner sig motiverad (Driver, 2017). Slutligen beskriver Jacobsen & Thorsvik (2002) att en 

organisationsförändring kan påverka den organisatoriska kulturen eftersom att förändringen 

har en påverkan på de vanor och rutiner som finns på arbetsplatsen. Vi väljer att redogöra för 

organisationskultur eftersom att organisationskultur är dynamisk och förändras utefter 

individens interaktion med andra. Kulturen påverkar därför även i sin tur hur individer trivs 

på arbetet (Schein, 2010). Vidare förklarar Cohen-Charash & Spector (2001) att rättvisa på en 

organisation kan upplevas olika beroende på hur kulturen är på organisationen. Kulturen är 

därför sammankopplad med hur bra individen trivs och känner sig motiverad samtidigt som 

den har en påverkan på individens självbild och identitet.  
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2.2 Organisationsförändring  

Dawson (2013) beskriver att organisationsförändring inte är ett nytt fenomen utan att 

förändringar i organisationer har pågått sedan långt tillbaka i tiden. Författaren belyser att det 

inte finns en enstaka teori anknutet till organisationsförändring som kan ses som 

representabel för all organisationsförändring. Dawson (2013) menar vidare att det är en 

nödvändighet att sprida kunskap om hur viktig en organisationsförändring är, hur 

förändringen påverkar organisationen och dess anställda samt vilka motstånd och motgångar 

organisationen kommer att möta.  

 

Jacobsen & Thorsvik (2002) förklarar att en organisationsförändring innebär att en 

organisation går igenom en förändringsfas vilket ofta medför en omställning. Förändringen 

kan bottna i olika skäl och vara av olika karaktär. En organisationsförändring innebär att 

organisationen möter nya utmaningar då företagets processer och strukturer ofta måste ses 

över och förändras. Förändringar har därför en inverkan på hur man kontrollerar och styr 

organisationen men också på hur man fördelar arbetsuppgifterna mellan de anställda. Vidare 

kan även organisationens kultur påverkas av en organisationsförändring eftersom att rutiner 

förändras. När det sker en förändring som påverkar de anställdas vanor och rutiner påverkas i 

sin tur även organisationens normer och värderingar. En organisationsförändring behöver inte 

alltid bottna i att det finns stora påtagliga problem i en organisation utan en reform är tidvis 

nödvändig för att hänga med i utvecklingen (Jacobsen & Thorsvik, 2002). 

 

Att en del anställda finner reformer på sin arbetsplats som skrämmande och obehagliga är 

inget ovanligt. För att en organisation ska kunna minska stressen och rädslorna kring en 

organisatorisk förändring krävs det en välfungerande kommunikation. Motståndet från 

medarbetarna handlar oftast om en osäkerhet, en avsaknad medvetenhet och en otydlighet 

gällande motivet vilket resulterar i oro. Genom att kommunicera och ha öppna, tydliga 

dialoger mellan ledning och medarbetare minskar rädslan kring förändring (Denton, 1996). 

Jacobsen (2005) menar att en annan anledning till att motstånd uppstår bottnar i det sociala 

samspelet och den sociala kontexten i en organisation. Genom att individer på en organisation 

arbetar och är en del av en social samhörighet skapas sociala system. När en organisation 
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sedan förändrar något i organisationen, förändras också det sociala förhållandet mellan 

individerna. Detta kan exempelvis ske genom omfördelning i arbetsuppgifter vilket resulterar 

i nya arbetsgrupper. Genom att en individ grupperas om, förlorar individen sin trygghet och 

sina rutiner som individen skapat tillsammans med sina kollegor och den sociala gruppen 

som individen tidigare befunnit sig i. Jacobsen (2005) belyser att många individer upplever 

att det är svårt att hitta samma plats i en ny kontext vilket resulterar i upprörda och oroade 

känslor. Detta då relationerna mellan kollegorna har skapats under en längre tid och varje 

individ som är en del av den sociala gruppen har formats utefter konstellationerna. Vidare 

förklarar Beer & Nohria (2000) att en bidragande faktor till att företag misslyckas med en 

organisationsförändring beror på att ledarna har för bråttom genom processen. Denna brådska 

resulterar i att ledarna tappar fokus samt att de fastnar i alla de olika val och möjligheter som 

kommer med reformerna. 

2.2.1 Organisatorisk löneavtals-förändring 

Lön utgör för de flesta statliga verksamheter den största utgiftsposten (Arbetsgivarverket, 

2010). Det har blivit allt mer vanligt på senaste tiden att förändra lönestrukturen inom en 

organisation och därav använda lön som styrmedel (Eriksson et al., 2002). En organisation 

har mycket att vinna på en lyckad lönebildning men också mycket att förlora i de fall som 

lönebildningen inte blir lyckad. För att en organisation ska lyckas med införandet av ett nytt 

löneavtal krävs det att det finns en tydlig koppling mellan organisationens uppsatta mål och 

medarbetarens arbetsuppgifter (Arbetsgivarverket, 2010).  

 

Det finns olika lönestrukturer som går att använda inom en organisation.  En form av 

lönestruktur är individuell lönesättning. Under 1970-talet började individuell lönesättning bli 

allt mer vanligt. Individuell lönesättning sågs som ett styrmedel som skulle öka motivationen 

bland anställda och därav effektiviteten eftersom lönen nu istället sattes utefter individens 

presentation (Carlsson, 2003). Carlsson (2003) förklarar att individuell lön finns till för att 

medarbetare ska känna en större motivation till att arbeta eftersom att medarbetaren vet vad 

som krävs för att nå en högre lön. Eriksson et al., (2002) belyser även att individuell lön kan 

införas för att få en mer lyckad rekrytering, då lönesättningen lockar till sig mer kompetens, 

som sedan även stannar. En individuell lön kan många gånger uppfattas som att det 
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automatiskt innebär en högre lön vilket inte behöver vara fallet (Eriksson et al., 2002). En 

individuell lön ska bestämmas utifrån sakliga grunder vilket kan innefatta exempelvis 

svårighetsgraden av arbetsuppgiften samt skickligheten som arbetstagaren besitter 

(Arbetsgivarverket, 2010). Det råder många delade meningar kring individuell lönesättning. 

Eriksson et al. (2002) påvisar ett svagt positiv samband mellan en medarbetares motivation 

och en individuell lönesättning. Forskare som exempelvis Kohn (1993) redogör istället för att 

individuell lönesättning leder till motsatsen, där medarbetaren istället känner sig mer 

kontrollerad och därav känner en maktlöshet gentemot sitt arbete.  

 

Individuell lönesättning har problematiserats och det finns stora brister inom området. 

Sjölund (1997) belyser att det är främst viktigt med tydliga kriterier. Författaren förklarar att 

det finns en viss svårighet med att räkna in exempelvis kreativitet och samarbetsförmåga i 

den individuella lönen. Författaren fortsätter med att beskriva att ännu en svårighet är hålla 

isär redan befintlig personal med nyanställd personal. Ett resultat kan bli att redan befintlig 

personal istället väljer att söka sig vidare då de anser att löneutvecklingen borde varit högre 

på grund av längre tid inom företaget. Ett sista problem som Sjölund (1997) identifierar är att 

lönesättning, i form av ett nytt individuellt löneavtal behöver innehålla en måttligt hög 

lönedifferens för att förändringen ska ska uppfattas som ett positivt styrmedel. Vid en låg 

lönedifferens kan istället löneavtals-förändringen uppfattas negativt. Nilsson (2000) belyser 

att individuell lönesättning även kan göra att individer börjar jämföra sig med kollegor. 

Lönen uppfattas därför inte som summan i sig utan hur hög lönen är i relation till individens 

kollegors lön.  
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2.3 Identitet 

Jackson & Carter (2007) förklarar att individer med hjälp av exempelvis sitt namn och sina 

egenskaper identifierar sig själva. Individer kännetecknar även sig själva med hjälp av sitt 

yrke. Yrket är för många individer mycket mer än bara ett arbete som resulterar i lön. För 

många individer innebär deras yrke även makt vilket gör att individerna också vill försvara 

betydelsen av deras arbete. En individs identitet är unik och behöver inte vara densamma 

under en hel livstid. Exempelvis kan en individ byta yrke flera gånger under sitt liv vilket 

också kan förändra en individs syn på världen och dess identitet. Dutton, Dukerich & 

Harquail (1994) förklarar att anställda inom en organisation blir fästa vid sitt arbete när 

attributen som personen värdesätter i sitt arbete blir en del av personens självbild. Identiteten 

till arbetet blir stark i de fall som dessa egenskaper hör samman. Självbilden kan influeras av 

exempelvis vem man är som individ i gruppen och även vem man som individ är i relation till 

organisationen. Akerlof & Kranton (2005) förklarar vidare att självbilden lägger grunden för 

hur en individ känner för sig själv. Brown (2014) beskriver att när en individ identifierar sig i 

sitt yrke skapas även en meningsfullhet i arbetet. Detta förklaras som positiv identitet av 

författaren, då identiteten genererar i fördelar. Brown (2014) belyser att den positiva 

identiteten är anknuten till egenskaper som kompetens och styrka. Friberg (1976) beskriver 

vidare att pengar är en symbol och kan därför vara ett tecken på status, säkerhet och makt, 

vilket är icke-materiella incitament. En lönehöjning kan därför ha olika betydelse. För en 

välbetald individ kan lönelyftet främst ha ett symboliskt värde där lönen istället symboliserar 

att individen har ett ansvars- och betydelsefullt arbete (Friberg, 1976).  

 

Alla erfarenheter, intryck samt upplevelser som en individ erfarar genom en livstid är en del 

av individens identitet (Jackson & Carter, 2007). Vidare förklarar författarna att individer 

motiveras av deras önskningar som är en del av individernas omedvetna. Dock är individers 

primära motivationsfaktor att vara en del av en tillhörighet samt att vara accepterad av dess 

omgivning. Är en individ utanför grupptillhörigheten upplever individen känslor såsom 

meningslöshet och isolering. Det är viktigt att organisationer förstår sina medarbetare och 

dess identitet. En individs identitet är av intresse för organisationen eftersom att 
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organisationen på så sätt undviker hinder mellan individen och organisationen (Jackson & 

Carter, 2007). 

2.3.1 Identitet i organisationer 

Alvesson & Björkman (1992) förklarar att organisationsidentitet berör teman såsom helhet, 

tillhörighet och kollektiva föreställningar. Vidare beskrivs det att en organisation bär ett 

ansvar i att utveckla en identitet, då medarbetare med hjälp av en identitet känner att de tillhör 

en gemenskap vilket resulterar i en gemensam identitet. I vilken grad som medarbetarna 

identifierar sig med organisationen beror på hur väl organisationen knyter samman 

kollektivet till en organisatorisk identitet. Förknippat med en organisations identitet är enligt 

Alvesson & Björkman (1992) en individs sociala identitet. En individs sociala identitet 

beskrivs vara hur en individ identifierar sig själv samt andra människor. Det kan vara att 

exempelvis klassificera genom sociala tillhörigheter såsom medlemskap, religion, kön, yrke 

eller ålder. Den sociala identiteten beskrivs uppfylla två grundläggande uppgifter. Den första 

är att definiera andra människor för att på så sätt segmentera sin omgivning. Den andra 

funktionen är att placera sig själv socialt. Akerlof & Kranton (2005) berättar att det länge har 

varit känt att beroende på situationen så beter sig också individen olika. Ett nyckelelement är 

vem som integrerar med vem, vilket påverkar individens beteende mot varandra. Den sociala 

kategorin är därför avgörande för hur en individ fungerar eftersom att människor tenderar att 

identifiera sig själva i en viss social kategori. Antaki & Widdicombe (1998) förklarar att 

genom att sätta en individ i en social grupp så kan man ge en viss förklaring av individens 

egenskaper. Detta för att en sociala grupp förväntas ha något gemensamt och är förknippad 

med olika aktiviteter eller egenskaper. Zaccaro, Rittman & Marks (2001) beskriver att för en 

grupp ska kunna fungera effektivt så krävs det att alla individer kan synkronisera med 

varandra. Därför beror ett misslyckande inom gruppen inte bara på individerna i sig utan på 

hur dessa individer har kunnat arbeta tillsammans. Vidare berättar Zaccaro, Rittman & Marks 

(2001) att om individen känner att gruppens kunskaper är tillräckliga för att uppnå det 

gemensamma målet i gruppen så ökar också motivationen hos den enskilda individen. 

Individen blir därför mer villig att arbeta hårt för att uppnå ett gemensamt mål. 
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Albert, Ashforth and Dutton (2000) förklarar att organisatorisk identitet har en stor inverkan 

på om organisationen når sina uppsatta mål eller inte. Identiteten i organisationer handlar om 

den interna synen på företaget, det vill säga hur de anställda i företaget ser på sin arbetsplats 

samt vad de anställda associerar arbetsplatsen till. Whetten & Godfrey (1998) skriver att 

identitet i organisationer kan summeras i tre stora dimensioner. Den första dimensionen är att 

den organisatoriska identiteten är nödvändig för att organisationens medlemmar ska kunna 

vara en central del av organisationen. Den andra dimensionen är att identiteten i en 

organisation är det som får företaget att skilja sig från andra, liknande organisationer. 

Slutligen beskriver författarna att den tredje dimensionen innefattar att identiteten i 

organisationen får företaget att sammanbinda dess förflutna med de pågående samt framtida 

händelserna. Detta innebär att en organisation med en stark identitet har centrala attribut, 

skiljer sig från andra organisationer samt består likvärdig i längre perioder. Enligt Whetten & 

Godfrey (1998) skiftar miljön i organisationer snabbt. Detta eftersom att exempelvis träder in 

konkurrenter på marknaden som erbjuder nya produkter och tjänster. Dessa snabba 

förändringar har en omedelbar påverkan på en organisations identitet. Författarna belyser att 

det krävs att organisationen är flexibel i en förändringsfas för att klara av förändringarna. Det 

är viktigt att organisationen har en tydlig identitet för att exempelvis ha klara värderingar i 

turbulenta faser. Vidare beskriver författarna att individerna i en organisation inte alltid är 

lika immuna och flexibla till större förändringar i organisationen. Detta eftersom att en 

individs identitet är konstruerad av den sociala kontexten som individen befinner sig i.  

2.4 Motivation  

Hume (1995) beskriver att motivation kan ses som en beståndsdel i hur människor fungerar 

och agerar. Motivation beskrivs vara influerat av människors handlingar och resulterar i vad 

individer väljer att göra. Motivation kan vara en avgörande faktor för intensiteten eller 

styrkan av ett särskilt beteende. Exempelvis kan två individer genomgå samma uppdrag men 

känna olika nivåer av intensitet av att göra denna uppgift (Hume, 1995). Kanfer, Chen & 

Pritchard (2008) beskriver att motivation är en hypotetisk konstruktion. Detta eftersom att vi 

varken kan se eller röra vid motivationen. Vidare beskrivs det att vi istället kan se och 

observera effekterna och biprodukterna som uppstår som följd av motivation. Deci & Ryan 

(2000) beskriver motivation som energier. Författarna förklarar att en individ som är 
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motiverad kommer ha större vilja att slutföra arbetsuppgifter jämfört med en individ som 

saknar motivation i samma utsträckning. Författarna belyser att individer inte bara upplever 

olika grad av motivation utan också olika former av motivation. Dessa typer av motivation 

benämns ofta vid inre samt yttre motivation. Trots att individerna upplever samma mängd 

motivation så kommer motivationen från skilda ursprung.  

2.4.1 Inre och yttre motivation 

Vallerand (2012) delar upp motivation i undergrupperna inre och yttre motivation.Vallerand 

(2012) beskriver att den inre och yttre motivationen är en förklaring till varför individer 

känner ett driv till att utföra olika aktiviteter. Den inre motivationen beskrivs som en inre 

drivkraft som gör att individer finner ett intresse i aktiviteten och motivationen är knuten till 

utförandet (Vallerand, 2012). Deci & Ryan (2002) beskriver att den inre motivationen kan ses 

som en medfödd nyfikenhet hos en individ kopplat till att testa och genomföra nya aktiviteter. 

Aktiviteten i sig själv beskrivs som tillfredsställande och bekräftande. Anthony et al. (2014) 

beskriver vidare att ett intresse för arbetsuppgiften är en viktig drivande faktor för motivation. 

Detta eftersom att individer som är intresserade av arbetet också är mer motiverade. Även 

engagemang och delaktighet beskrivs som en viktig del av den inre motivationen. Detta då en 

individ som känner sig involverad i beslut och i sina arbetsuppgifter tenderar att ha en högre 

grad av inre motivation, jämfört med en individ som inte får vara delaktig i exempelvis beslut 

på arbetsplatsen.  

 

Vad en individ värdesätter som meningsfullt i ett arbete kan se annorlunda från individ till 

individ. Meningsfullhet i arbetet skapas i den betydelsen som arbetsuppgiften har för 

individen. En arbetsuppgift kan vara meningsfull för en individ men behöver inte vara 

meningsfull för någon annan (Rosso, Dekas & Wrzesniewski, 2010). Woods & Sofat (2013) 

beskriver att meningsfullhet genom arbetet ses som avgörande för personens motivation, 

arbetslivserfarenhet och produktivitet men också för personens hälsa. Meningsfullhet genom 

arbetet kan också ses som en retur av det engagemang som man investerar av sig själv. 

Meningsfullhet i arbetet kan ses som relaterat till engagemang eftersom att meningsfullhet är 

det positiva tillstånd som en människa befinner sig i när personen känner att arbetet är viktigt 

(Woods & Sofat, 2013). Deci & Ryan (2000) beskriver vidare att arbetsplatser som 
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regelbundet ger sina anställda positiv feedback bygger upp utvecklingsmöjligheter vilket ökar 

den inre motivationen hos individen. Om de anställda istället endast möts av negativ respons 

för sitt arbete utan att mötas av konstruktiv kritik angående hur de ska förbättra sig, minskar 

istället den inre motivationen (Deci & Ryan, 2000). 

 

Thomas (2000) belyser att det är en nödvändighet i dagens organisationer att de anställda 

finner en drivkraft i andra motivationsfaktorer än endast yttre faktorer. För att de anställda 

ska kunna hantera sina arbetsuppgifter självständigt krävs det att arbetstagarna finner 

motivation i det naturliga utbyte de får av att utföra arbetsuppgiften i sig. Utbytet beskrivs 

vara att exempelvis känna sig meningsfull, att man ständigt utvecklas samt att man presterar 

väl på sin arbetsplats. Den inre motivationen beskrivs också som anknuten till friheten i att 

kunna styra utförandet av sina arbetsuppgifter och tider själv. Författaren förklarar att en 

avsaknad av den inre motivationen resulterar i att de anställda endast arbetar för att de ska 

kunna gå ner i tid på sin arbetsplats eller gå i pension så snart som möjligt. Vidare beskriver 

Thomas (2000) att när en individ arbetar med något som individen finner intressant upplever 

inte individen att arbetet i sig är en belastning. 

 

Den yttre motivationen beskrivs som motivation knutet till resultatet. Belöningar är ofta nära 

kopplade till den yttre motivationen och kan vara exempelvis beröm, pengar eller befordran. 

Den yttre motivationen kan också vara att undvika ett straff (Vallerand, 2012). Den yttre 

motivationen syftar till att tillfredsställa de indirekta behov som en individ har (Frey & 

Osterloh, 2011). Deci & Ryan (2000) belyser att den yttre motivationen kan handla om att en 

individ slutför en uppgift för att exempelvis undvika ett straff eller att nå ett visst betyg i 

skolan. Då grundar sig inte motivationen i ett genuint intresse hos individen. Avsaknaden av 

ett inre intresset hos individen gör att det måste finnas en yttre motivationsfaktor som driver 

på utifrån. För att kunna utföra en aktivitet eller uppgift som en individ inte finner intressant 

krävs det därför enligt Deci & Ryan (2000) en känsla av tillhörighet eller kompetens. Vidare 

beskrivs det att en individ som utför en uppgift som individen har kompetens för, kommer 

finna motivation i sin skicklighet eller befogenhet. Även tillhörighet beskrivs av författarna 

som en central faktor till att individer slutför uppgifter trots att de saknar ett intresse för 

uppgiften. Detta för att individer vill passa in och följa uppsatta värden för att i gengäld bli 
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respekterade och involverade. Deci & Ryan (2000) förklarar vidare att många utav 

aktiviteterna som utförs i dagens samhälle inte är motiverande i sig då individerna saknar 

egenintresse i många av aktiviteterna. Författarna beskriver att de är de sociala kraven samt 

viljan att passa in i samhällets roller som kräver att individerna utför aktiviteter trots att de är 

utom eget intresse.  

2.4.2 Relationen mellan yttre och inre motivation 

Yttre och inre motivation kan i många fall gå hand i hand, då en påverkan av ena faktorn ofta 

innebär en påverkan på av andra. Exempelvis kan en individ känna en stark inre motivation 

till sitt arbete, men som kan bli svagare i ett fall då organisationen väljer att fokusera mer på 

yttre motivationsfaktorer. Fokus kan då förflyttas från inre till yttre trots att meningsfullheten 

till arbetet fortfarande är densamma för individen (Frey & Osterloh, 2011). Detta kan 

beskrivas enligt utträngnings-effekten vilket syftar till när yttre motivationsfaktorer påverkar 

de inre, eller tvärtom. Ett annat exempel är om vissa individer på en organisation belönas 

med yttre belöningsfaktorer på grund av deras specifika arbetsuppgifter. Detta kan få 

resterande individer på organisationen att också endast vilja arbeta med arbetsuppgifter som 

ger yttre belöningsfaktorer och strunta i resterande arbetsuppgifter, som då endast motiveras 

av inre faktorer (Nilsson & Olve, 2013). Vallerand (2012) fastslår vidare att studier och 

experiment tyder på att den yttre motivationen, exempelvis den ekonomiska ersättningen 

försvagar den inre motivationen då drivet efter pengar tar över. Det har även visats att vissa 

yttre faktorer, som exempelvis att få driva val om arbetets engagemang påverkar den inre 

motivationen positivt (Gagne & Deci, 2005). Vidare presenterar Vallerand (2012) att det 

också har antagits att den högsta möjliga nivån av motivation når individer genom att 

kombinera både inre och yttre motivation (Vallerand, 2012). Det går inte att dra en linje 

mellan det inre och yttre då det i de flesta fall finns en yttre motivationsfaktor även om den 

inre motivationen är av stor betydelse (Frey & Osterloh, 2011). Skillnaden mellan yttre och 

inre motivation ska inte uppfattas som rätt eller fel, istället är utgångspunkten att båda 

formerna av motivation är relevanta för människor (Nilsson & Olve, 2013). 
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2.4.3 Organisationsrättvisa 

Cohen-Charash & Spector (2001) beskriver att ett sätt att undersöka motivation är genom att 

se till rättvisan inom organisationen. Greenberg (1987) förklarar att organisationsrättvisa kan 

användas som begrepp för att beskriva de upplevelser av rättvisa samt orättvisa som anställda 

har inom organisationen. Det finns många olika aspekter av rättvisa inom en organisation 

men fokuset i denna studie är på upplevelser av rättvisa i samband med en ny lönesättning. 

Andersson-Stråberg et al. (2005) förklarar att det finns fyra dimensioner som förklarar de 

upplevelser som kan uppstå vid en ny lönesättning. Den första dimensionen är distributiv 

lönerättvisa och det handlar om hur lönen är fördelad inom organisationen. Orättvisa kan i 

detta fall uppstå då lönen är fördelad på ett sätt där gapet mellan medarbetare är väldigt stort. 

Den andra dimensionen är procedural lönerättvisa och handlar om hur det nya lönesystemet 

är utformat samt hur stor del som medarbetare har att inverka på. En individ kan i detta fall 

känna sig orättvist behandlad då individen inte har någon chans att påverka lönesättningen. 

Den tredje dimensionen är mellanmänsklig lönerättvisa och handlar om hur individen blir 

behandlad i processen. Upplevelse av orättvisa kan i detta fall uppstå då medarbetaren inte 

blir behandlad respektfullt eller blir diskriminerad. Den fjärde och sista dimensionen, 

informativ lönerättvisa handlar om hur pass mycket information som individen får utav den 

nya lönesättningen. Individen kan i detta fall uppleva orättvisa då individen exempelvis inte 

får information om vad som ligger till grund för den nya lönen (Andersson-Stråberg et al., 

2005). 

 
Adams (1963) förklarar att rättvisa ur en organisatorisk synvinkel handlar hur anställda 

förväntar sig rättvisa mellan lön och prestation. När en individ upplever att det finns en 

skillnad i den faktiska lönen och vad individen anser att den borde ha utifrån prestation 

uppstår en otillfredsställelse. Vidare beskriver Adams (1963) att individer skapar en 

förväntning på vad hen anser vara en rättvis lön i förhållande till sin insats. Rättvisan uppstår 

när individen anser att hen får ersättning för sin arbetsinsats. När en individ upplever att hen 

är under alternativt överbelönad i relation till sin ansträngning uppstår en känsla av orättvisa. 

Lönerättvisa uppstår istället när lön och prestation är i förhållande till varandra. Individer kan 

också jämföra sitt eget tillstånd med en referensperson, det vill säga att individen jämför sin 

 

26 



 
 
 
 

 

egen lön och sin egen prestation med referenspersonens arbete och insats. Referenspersonen 

är någon som individen känner likheter med och kan vara vem som helst innanför eller 

utanför arbetsplatsen. Vidare beskriver Adams (1965) att en orättvisa anknuten till lönen 

skapar ett obekvämt tillstånd hos individen, där individen kommer att försöka reducera 

orättvisan och gapet mellan prestation och lön. Individen kan därför snedvrida sina 

prestationer för att på så sätt uppleva en ökad rättvisa. Den snedvridna prestationen kan 

innebära arbetsfrånvaro då individen vill kompensera sina insatser i förhållande till sin lön. 

Vidare kan individer också använda sig av mer drastiska metoder såsom uppsägning för att nå 

balans och visa sitt missnöje gentemot arbetsgivaren. Då dessa situationer ofta är dyra och 

inte gynnar arbetsgivaren förklarar Adams (1963) att arbetsgivare bör försöka upprätthålla 

lönerättvisa hos de anställda. Vid upplevd orättvisa gentemot referenspersonen kan individen 

göra psykologiska snedvridningar av referenspersonens insatser vilket kan resultera i att 

individen kan försöka få referenspersonen att exempelvis lämna sin anställning (Adams, 

1963). 

2.5 Organisationskultur  

Organisationskulturen handlar om “hur saker blir gjorda här” (Martin, 2002). Schein (2010) 

beskriver att majoriteten av alla människor är en del av någon form av organisation. 

Deltagandet i organisationen kan exempelvis innebära att vara anställd, chef, ledare eller 

student. Schein (2010) förklarar att kulturen på en arbetsplats kan beskrivas som kollektiva, 

sociala grundläggande åsikter som lärs ut av de övriga medlemmarna inom organisationen. 

Kulturen i organisationen förs vidare till nya medlemmar, för att de ska förstå det rätta sättet 

att tänka, känna och relatera till olika problem som kan uppstå. På varje arbetsplats finns en 

organisationskultur som i sin tur påverkar hur vi känner och trivs på vårt arbete. 

Organisationskulturen beskrivs som enhetlig eller bestående av ett antal subkulturer.  

 

Alvesson (2013) belyser att organisationskultur handlar om ritualer, myter, historier och 

berättelser. Författaren beskriver även att organisationskultur handlar om idéer och 

erfarenheter som individen har och är även ett hjälpmedel för att förstå beteenden, sociala 

event och processer. Schein (2010) förklarar vidare att många organisationer upplever att 

kommunikationen ofta är låg på arbetsplatsen vilket resulterar i konflikter. Konflikterna 
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resulterar sedan till en negativ inverkan på både kulturen och klimatet på arbetsplatsen. För 

att kunna effektivisera arbetet, samt få de anställda att trivas på sin arbetsplats utvecklar 

många organisationer värdegrunder och normer. Organisationskulturen kan ses i de anställdas 

beteenden och måste inte vara uttalade. Värdegrunderna och normerna ska sedan vara 

representativa för organisationen.  

 

Schein (2010) kategoriserar organisationskultur i tre nivåer. Den första nivån kallas för 

artefakt (Artifacts) och beskrivs som seder, myter, fysisk miljö, arbetskläder, språk, 

belöningar och ceremonier. Författaren förklarar att artefakter är en viktig del av 

organisationskulturen, men att den kan uppfattas som komplex då en utomstående inte har en 

förståelse och insikt i de bakomliggande interaktionerna. Den andra nivån av 

organisationskultur beskrivs av författaren som gemensamma värderingar, uppfattningar och 

ideal. Schein (2010) belyser att dessa gemensamma värderingar är en ideologi för 

organisationen. Dock berättar författaren att dessa värderingar ofta kan vara motsägelsefulla. 

Detta exempelvis när en organisation använder sig av teamwork för att sedan ge individuella 

belöningar. Den tredje nivån kallas för grundläggande antaganden vilket förklaras som de 

omedvetna uppfattningarna som styr uppföranden och beteenden på en organisation. Schein 

(2010) förklarar att det inte är möjligt att förstå de två första nivåerna utan att skapa en 

förståelse för de grundläggande antagandena. Detta eftersom att de grundläggande 

antagandena är en grundsten för att förstå de mer synliga nivåerna.  

2.5.1 Organisationskultur vid organisationsförändring 

Teorier inom organisationskultur samt organisationsklimat har under många år varit fokuserat 

på resultatet och hur man strategiskt tar sig dit. Under senare år har det dock blivit att mer 

vanligt att även fokusera på klimaten och kulturen under processen för att nå resultat 

(Schneider & Barbera, 2014). En organisationsförändring kan ibland vara triggande och få 

fram nya beteende hos anställda som innan inte fanns samt ändra känslorna till de som 

arbetar. Därför kan en organisationsförändring förändra organisationskulturen inom 

organisationen i den mån som individernas beteende förändras (Kiefer, 2005). Vidare skriver 

Jacobsen & Thorsvik (2002) att en organisationsförändring även har inverkan på kulturen då 

förändringen även påverkar de vanor och rutiner som finns på arbetsplatsen. Vidare beskriver 

 

28 



 
 
 
 

 

Schein (2010) att huruvida en organisationskultur är positiv eller negativ beror inte endast på 

normer utan också på miljön runt omkring som organisationen befinner sig i. Därför är 

organisationskulturen beroende av hur vanorna och rutinerna ser ut på arbetsplatsen men även 

anställdas beteenden. Vidare förklarar Schein (2010) att organisationskulturen är dynamisk 

då den är konstruerad av individers interaktioner med varandra. Vid en förändring i 

organisationen blir därför kulturen förändrad i den mån som beteenden och rutiner förändras 

på arbetsplatsen. 

2.6 Teoretisk reflektion 

Med hjälp av ovanstående teman inom organisationsförändring, motivation, identitet, 

organisationsidentitet samt organisationskultur hoppas vi på att kunna skapa en bättre 

förståelse för hur anställda veterinärerna på Distriktsveterinärerna upplever en organisatorisk 

löneavtals-förändring. Med hjälp av identitetsteorier tror vi att vi kan skapa oss en djupare 

förståelse för veterinärernas upplevelser. Med hjälp av identitetsteorier får vi även en 

förståelse för de roller som veterinärerna skapar och hur förändringen påverkar den 

gemensamma organisationsidentiteten. Vi anser detta vara av stor vikt för att skapa oss en så 

djup förståelse av veterinärernas upplevelser som möjligt. Bortser vi från identiteten finns det 

en risk att vi går miste om en alltför stor del av den sammanlagda förändringen och därför 

inte får den förståelse vi behöver för att förstå veterinärernas upplevelser. 

 

Vidare tror vi att motivationsteorier kan hjälpa oss förstå vad de anställda upplever och 

känner för både det tidigare löneavtalet och det nya löneavtalet. Genom att ta hjälp av 

motivationsteorier tror vi att vi kan skapa en förståelse för den drivkraft som veterinärerna 

känner till sitt arbete och därav även få en förståelse för den förändring som eventuellt sker 

hos motivationen bland veterinärerna. Enligt Vallerand (2012) är motivation för många nära 

sammankopplat till lön. Då vi studerar veterinärer som enligt Royal et al. (2015) inte främst 

drivs av lön blir motivationsteori av stor vikt i vår studie.  

 

Enligt Eriksson et al. (2002) är teorier inom organisatorisk rättvisa avgörande för att förstå 

den relativa upplevelsen av en löneförändring. Vi tror att teorier inom organisatorisk rättvisa 

därför blir till stor hjälp för oss för att vi ska kunna skapa oss en förståelse för hur den 
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relativa lönen upplevs. Detta eftersom att upplevelserna av en löneförändring upplevs olika 

beroende på vad man som individ jämför lönen med (Eriksson et al., 2002).  Därför är det 

viktigt för oss att förstå hur lönen upplevs av en individ i relation till andras lön inom 

organisationen vilket bidrar till att vi kan besvara vår ställda frågeställning. Sist tror vi att 

teorier inom organisationskultur kommer att vara till stor hjälp. Detta då en förändring i 

organisationskulturen enligt Dawson (2013) är en bakomliggande faktor till det motstånd som 

normalt uppstår vid en organisatorisk förändring. Därför blir det av stor vikt för oss att ta 

hjälp av teorier inom organisationskultur för att förstå det eventuella motstånd som kan 

uppstå bland veterinärerna.  
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3. Metod  

 

I följande kapitel presenteras studiens metodologiska val och ställningstaganden. Kapitlet 

börjar med en förklaring kring de ontologiska och epistemologiska ståndpunkterna som vi 

tagit i denna studie. Vidare beskrivs valda forskningsmetoder och vår material- och 

datainsamlingsmetod. Fortsättningsvis presenterar vi vår analysprocess samt våra etiska 

ställningstaganden.  Avslutningsvis avslutas kapitlet med en diskussion kring studiens kvalitet 

samt studiens arbetsprocess. 

 

3.1 Ontologiska och epistemologiska ställningstaganden  

Vi väljer att börja med att redogöra för våra ontologiska samt epistemologiska 

ställningstaganden för att lägga en grund för våra kommande metodologiska val. Alvehus 

(2013) förklarar att ontologi handlar om hur verkligheten är beskaffad samt hur världen och 

människan är relaterad till varandra. Bryman & Bell (2017) förklarar att det finns två synsätt 

inom ontologin. Det ena synsättet är objektivism som beskrivs som ett socialt fenomen där 

sociala företeelser är oberoende av dess sociala aktörer. Det andra synsättet är 

konstruktionism som beskrivs som ett socialt fenomen där individer tillsammans konstruerar 

sociala företeelser.  

 

Aspers (2011) förklarar att grupper skapas och förenas genom att individerna i gruppen har 

gemensamma åsikter och egenskaper. I vår studie utgå vi ifrån att de veterinärer vi studerar 

tillsammans skapar en grupp. Vi antar likt Jackson & Carter (2007) att de veterinärer som vi 

studerar kännetecknar sig själva genom exempelvis sitt yrke där de tillsammans skapar sig en 

organisatorisk identitet. Likt Akerlof & Kranton (2005) utgår vi från att den sociala kategorin 

är avgörande för hur veterinärerna fungerar eftersom att veterinärerna tenderar att identifiera 

sig själva i en viss social kategori.  
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Vi har som syfte i vår studie att skapa en djupare förståelse för medarbetares upplevelser av 

en löneavtals-förändring. Vi utgår i vår studie från tre övergripande aspekter: motivation, 

identitet samt organisationskultur. Vi antar att dessa tre aspekter inte är separerade från de 

veterinärer som vi studerar. Vi utgår därför i vår studie utifrån ett konstruktionistiskt synsätt 

då vi likt Bryman & Bell (2017) antar att motivation, identitet och kultur inte är bestämt av 

naturen utan att veterinärerna inom Distriktsveterinärerna istället kommer samman och 

konstruerar dessa aspekter som leder till deras egna uppfattningar av det nya löneavtalet. Vi 

anser likt Jacobsen (2005) att exempelvis en anledning till att det uppstår motstånd vid en 

organisationsförändring är på grund av att individen förlorar sin sociala grupp. Vi utgår 

därför från att uppfattningarna som veterinärerna besitter skapas tillsammans i den 

gemensamma gruppen och är beroende på den sociala situationen. Vi utgår även ifrån att 

veterinärernas upplevelser anknutna till yrket ständigt förändras och förändringen är beroende 

av vilken relation yrket har till olika omständigheter. Uppfattningarna är något som kan 

förändras över tid och förståelsen skapas genom de betydelser och attribut som tillskrivs. 

 

Alvehus förklarar att epistemologi handlar om vad kunskap är samt hur den skapas. I vår 

studie ser vi till fenomenets kontext då exempelvis kulturen på arbetsplatsen ser olika ut 

beroende på vilka individer som är med och utformar kulturen. De uppfattningar som 

veterinärerna tillslut skapar är därför att se som någonting konstruerat snarare än att det skulle 

uppfattas likadant av vilken individ som helst. Vi utgår därför i vår studie från ett 

tolkningsbaserat perspektiv. Boolsen (2009) förklarar att vi genom ett tolkningsbaserat 

perspektiv tolkar det empiriska materialet för att skapa oss en förståelse. Därför är vi som 

forskare även en del av tolkningsperspektivet. Vi som forskare blir påverkade av våra egna 

värderingar och bildar oss själva en uppfattning av det som undersöks genom vårt redan 

ställda syfte samt vår ställda frågeställning. Genom att vi tolkar det empiriska materialet 

behöver vi inte se fenomenen som objektiva och oberoende av sin egen kontext (Jacobsen, 

2017). Vi tar därför avstånd från positivismen som Bryman & Bell (2017) förklarar som ett 

synsätt där man som forskare istället har samma verklighetsbild som tillämpas inom 

naturvetenskapen. Tolkningsperspektivet gör därför en skillnad på verklighetsbilden som 

tillämpas inom naturvetenskapen och människor (Bryman & Bell, 2017).  
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3.2 Kvalitativ forskningsmetod  

Vi har valt att grunda vår studie utifrån en kvalitativ forskningsmetod, detta för att vi vill 

studera de anställdas uppfattningar på djupet. Vi utgår från att verkligheten ses som 

konstruerad av dess aktörer som befolkar den vilket förklarat av Alvehus (2013) är en central 

del av kvalitativ forskning. Enligt Ahrne & Svensson (2015) hamnar vi som forskare, genom 

en kvalitativ forskningsmetod i nära miljöer med de människor vi valt att studera samt får en 

mer direkt kännedom. Vidare beskriver Ahrne & Svensson (2015) att kvalitativ metod 

används för att enklare förstå den studerades känslor, upplevelser samt tankar. Allwood 

(2004) belyser att en kvalitativ metod används för att skapa en förståelse för hur en 

uppfattning uppkommer. Vidare beskriver Alvehus (2013) att kvalitativ metod inte handlar 

om att försöka förstå verkligheten utifrån alltför enkla samband utan att istället läsa av sociala 

sammanhang samt visa på den komplexitet som finns. Vi anser att den kvalitativa metoden 

hjälper oss att skapa en djupare förståelse för medarbetarnas upplevelser av en organisatorisk 

löneavtals-förändring. Detta då vi genom en kvalitativ metod kan gå på djupet och skapa oss 

en förståelse kring medarbetarnas erfarenheter, tankar och upplevelser.  

3.2.1 Angreppssätt 

För att skapa en förståelse för vår forskning går det att använda sig utav olika metoder för att 

tolka och se kopplingen mellan teori och empiri (Alvesson & Sköldberg, 2017). Ansatsen är 

beroende av det syfte som studien har samt den kunskap som vi som forskare vill uppnå med 

studien (Allwood, 2004). Vår studie utgår ifrån en abduktiv forskningsansats, vilket enligt 

Alvesson & Sköldberg (2017:13) betyder att det empiriska tillämplighetsområde successivt 

utvecklas under processens gång och även teorin förfinas och justeras. Vidare beskrivs det att 

det abduktiva synsättet har både drag från induktion och deduktion, men att det inte ska ses 

som en mix utav forsknings-ansatserna. Detta eftersom att det abduktiva tillvägagångssättet 

tillför nya och även helt egna moment. Alvesson & Sköldberg (2017:13) förklarar att 

skillnaden kan formuleras som att abduktion också ingriper förståelse. Vidare beskriver 

Alvesson & Sköldberg (2017:13) att det inom det abduktiva tillvägagångssättet finns en 

tidigare förståelse som bidrar till en uppfattning för underliggande mönster. Abduktion 

beskrivs som en filosofisk idé vilket innebär att allt som individer tolkar, tolkar individerna 
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utifrån sina egna erfarenheter och upplevelser (Alvesson & Sköldberg, 2017). Vi anser att det 

abduktiva tillvägagångssättet är lämpligt i vår studie då vi vill skapa oss en förståelse av 

medarbetares uppfattningar och därav inte kan bestämma en helt fullständig teoriram till en 

början. Under hela studiens gång är det viktigt för oss att ha möjlighet till att reflektera kring 

den relevans av teori som vi för tillfället har använt för att sedan använda nya infallsvinklar 

eller utesluta. Vi anser därför att det är viktigt för oss att kunna gå fram och tillbaka mellan 

empiri och teori eftersom att den teoretiska referensramen inte är färdigställd innan 

tolkningen och empirin blivit färdigställt. 

3.3 Materialinsamling 

3.3.1 Deltagande observation 

Genom att använda sig av observationer i en studien kan man få fram vad som verkligen sker 

i en organisation gentemot vad som sägs i exempelvis en intervju. Observationer är dock 

fortfarande beroende av hur människor uppfattar det som sägs eller görs (Bell, Waters & 

Nilsson, 2016:233). Vi har i studien valt att använda oss av deltagande observation. Genom 

en deltagande observation deltar man som forskare i exempelvis organisationens vardag. 

Detta är till för att försöka fånga det som händer med individen eller gruppen i organisationen 

(Bell, Waters & Nilsson, 2016:225).  

 

Vi valde att göra två deltagande observationer på Distriktsveterinärernas klinik i Växjö. Den 

första observationen gjorde vi i april månad och den andra observationen i juli månad. 

Genom de deltagande observationerna har vi kunnat se hur gruppen fungerar samt hur de 

anställda arbetar tillsammans, vilket har resulterat i att vi har skapat oss en uppfattning om 

det sociala samspelet, arbetskulturen samt arbetsmiljön. Observationerna hjälpte oss i 

processen då vi kunde skapa oss en förståelse för organisationen vilket också var en 

bidragande faktor till att vi kunde besvara vårt syfte och vår ställda frågeställning. 
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3.3.1 Intervjumetod 

Förutom att genomföra deltagande observationer har vi också valt att använda oss av en 

kvalitativ intervjumetod i vår studie. Bell (2016) förklarar att observationer fortfarande är 

beroende av vad människor uppfattar, och vi ser det därför de deltagande observationerna 

som ett komplement till våra intervjuer.  

 

Alvesson (2011) förklarar att syftet med kvalitativ forskning är att undersöka komplexa 

frågor som inte är helt enkla att förstå. Alvehus (2013) belyser att intervjuer en metod att 

använda när man som forskare vill ta reda på hur människor uppfattar, tänker och agerar i 

situationer. Vi anser att intervjuer är bäst lämpat för vår studie eftersom att det främst ger oss 

en möjlighet till att få mer djupa och utvecklande svar från våra respondenter. Vi anser även 

att intervjuer är bäst lämpat för vår studie då vi får möjlighet att undersöka varje individ 

enskilt. Detta betyder att respondentens svar är anonymt samt att individen får möjlighet att 

prata om personliga åsikter. Vi upplever att detta inte skulle vara lika genomförbart vid 

exempelvis fokusgrupper. Vidare förklarar Alvesson (2011) att man som forskare, genom 

intervjuer får ett mer flexibelt angreppssätt. Detta gör att det blir möjligt för oss som forskare 

att ta hänsyn till de studerandes erfarenheter samt iakttagelser, och med detta få ut mer rika 

beskrivningar. Eftersom att vi har valt att arbeta utifrån en kvalitativ forskningsmetod så 

anser vi att intervjuer är bäst lämpat för vår studie.  

 

Eftersom att vi under vår intervju-process vill ha ett flexibelt angreppssätt har vi valt att 

använda oss av semi-strukturerade intervjuer. Semi-strukturerade intervjuer innebär att vi 

följer ett formulär som består av några breda teman (se bilaga 2). Med hjälp av dessa breda 

teman har vi som intervjuare en större flexibilitet under intervju-processens gång. Detta då 

respondenten har ett större inflytande av att påverka intervjuns innehåll samtidigt som vi som 

forskare har möjlighet att ställa följdfrågor. Det innebär också att vi behöver ställa 

fördjupande följdfrågor för att på så sätt uppmana respondenten att fortsätta utveckla sitt 

resonemang (Alvehus, 2013). Semi-strukturerade intervjuer kan enligt Alvesson (2003) 

beskrivas som öppna, då de som intervjuar kan välja att ta upp det som är relevant samt vad 

de känner är viktigt att prata om givet intresset för forskningsprojektet. Detta kan vara till 
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hjälp för att få fram respondentens erfarenheter, kunskap, ideer och uttryck. Vårt mål med 

intervjuerna var att ge respondenterna utrymme för att redogöra kring deras upplevelser. 

Samtidigt som vi sökt så djupa svar som möjligt har det även varit av stor vikt för oss att 

hålla en röd tråd under våra samtal. Därför har det underlättat att följa en rad bredare teman 

för att minska risken av att börja prata om andra ämnesområden irrelevanta för vår studie. 

Samtidigt har det även varit viktigt att kunna vara flexibla under intervjuns gång. Genom att 

använda oss av den semi-strukturerade intervjumetoden kunde vi omformulera samt 

formulera nya frågor utefter intervjuernas gång. Vi hade även möjlighet att ställa följdfrågor i 

de läget då vi fick slutna svar trots öppet ställda frågor. 

3.3.2 Val av företag och respondenter 

Studiens process sträcker sig tillbaka till oktober 2018 då vi som forskare började diskutera 

gemensamma tankar kring ämnesområde. Vi var främst intresserade av att studera ett verkligt 

fall i vår studie och började därför kontakta potentiella samarbetsföretag med en gång. Vi 

kom genom vårt nätverk i kontakt med Distriktsveterinärerna som var mitt i processen med 

att genomföra deras nya löneavtal. Genomförandet hade ännu inte skett och skedde först den 

1 december 2018. Efter samtal där vi presenterade våra förhoppningar, tankar och 

intresseområden med Distriktsveterinärerna, som även de presenterade sina förväntningar 

bestämde vi oss för ett samarbete.  

 

Vi bestämde oss tidigt i processen för att vi ville studera endast de anställda veterinärernas 

upplevelser av den organisatoriska löneavtals-förändringen och valde därför att utesluta 

övriga medarbetare inom Distriktsveterinärerna. Vi har i vår studie därför använt oss av ett 

strategiskt val vilket innebär att valet av intervjupersoner strategiskt har utformats utifrån den 

forskningsfråga som vi har i studien (Alvehus, 2013). Vi fick genom vår kontaktperson på 

Distriktsveterinärerna kontakt med anställda på organisationen som kunde hjälpa oss med 

kontaktuppgifter till potentiella intervjupersoner. Eftersom att vi inte kunde utesluta att 

veterinärer från olika distrikt i Sverige kan ha olika uppfattningar kring löneavtalen så valde 

vi därför att ha en geografisk bredd på våra intervjupersoner i studien. Vi har därför i vår 

studie intervjuat respondenter från alla landsdelar i Sverige. På grund av den geografiska 

bredden i vår studie valde vi att använda oss av telefonintervjuer. Detta eftersom att den 
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geografiska spridningen gjort det svårt för oss att vara på plats och utföra fysiska intervjuer. 

Vi har varit medvetna om att det kan finnas en risk med telefonintervjuer eftersom att vi inte 

kan tolka kroppsspråk och ansiktsuttryck. Vi anser att det är viktigt att ha detta i åtanke och 

vara medvetna om detta när vi genomför vår studie. För att skapa oss en förståelse för det 

sociala samspelet mellan veterinärerna valde vi istället att genomföra deltagande 

observationer. 

 

Nedan följer en lista av våra intervjupersoner: 

Intervjuperson Fiktivt namn Ålder Landsdel 

Intervjuperson 1 Kim 44 Götaland 

Intervjuperson 2 Charlie 34 Svealand 

Intervjuperson 3 Alex 34 Götaland 

Intervjuperson 4 Lo 29 Norrland 

Intervjuperson 5 Mika 42 Svealand 

Intervjuperson 6 Mio 33 Svealand 

Intervjuperson 7 Robyn 45 Svealand 

Intervjuperson 8 Tony 35 Götaland 

Intervjuperson 9 Eli 46 Norrland 

Intervjuperson 10 Billie 32 Svealand 

Intervjuperson 11 Henny 32 Götaland 
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3.3.2.1 Anonymitet 

Vi har i vår studie valt att anonymisera våra intervjupersoner. Detta eftersom att vi har en 

förståelse för att det kan vara personligt för individer att prata om deras upplevelser kring lön. 

Vi har även en förståelse för att det kan vara svårt att prata om missnöje under intervjun om 

personen inte skulle ha varit anonym. För att kunna garantera våra respondenter anonymitet 

har vi bytt ut namnet. Alla respondenter nämns därför vid fiktiva namn som inte kan kopplas 

med deras riktiga namn. Vi har också valt att benämna våra intervjupersoner vid pronomen 

‘’hon’’. Eftersom att samtliga respondenter är anonyma så har pronomen inget med 

intervjupersonens verkliga kön att göra. Vi har valt att använda pronomen “hon” istället för 

exempelvis “hen” för att det är enklare för läsaren att identifiera sig med detta. Detta eftersom 

att man som läsare känna igen sig i materialet men fortfarande hålla en viss distans 

(Holmberg, 2007). Vi är medvetna om de stereotyper som kan förknippas med ‘’hon’’ men vi 

tror inte att det har någon påverkan på vår studie. Vi valde även att använda pronomen 

‘’hon’’ och inte “han” i studien då veterinäryrket är ett kvinnodominerat yrke (Statistiska 

centralbyrån, 2010). Eftersom att vi inte vill riskera att avslöja våra respondenter samtidigt 

som yrket är kvinnodominerat föll valet därför på pronomen ‘’hon’’. Vi har vidare i studien 

valt att presentera ålder och landsdel som respondenterna är verksamma i. För 

respondenternas säkerhet samt för att vi ska kunna garantera anonymitet har vi valt att inte 

benämna staden, landskapet eller distriktet som veterinärerna utgår från. Vi väljer att ha 

benämna landsdel, ålder och antal år inom organisationen eftersom att det kan finnas en 

chans att intervjupersonernas uppfattning och ställningstaganden kan vara kopplat till dessa. 

3.3.3 Intervjuprocess 

Efter att vi fått kontaktuppgifter till potentiella respondenter började vi att maila ut 

förfrågningar. Samtliga respondenter som vi tog kontakt med har för oss varit okända sedan 

innan. I mailet gav vi en presentation av oss själva samt berättade om syftet vi har med 

studien. Vi presenterade även i mailet hur lång tid intervjun beräknades att ta samt att deras 

eventuella medverkan skulle vara anonym. Efter att vi fått positiv respons från förfrågade 

veterinärer på Distriktsveterinärerna började vi att boka möten för intervjuer. Intervjuerna 

ägde rum mellan 11:e mars och 12:e april och varade i cirka 30 minuter vardera. Då vi 
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behövde komplettera vårt empiriska material hade vi mellan 12:e juni och 30:e juni 

kompletterande intervjuer med flertalet av veterinärerna som var tillgängliga under perioden.  

 

Under intervjuerna har en av oss varit ledande med frågor medan den andra aktivt fört 

anteckningar, och vi har sedan skiftat varannan intervju. I början av intervjuerna gav vi en 

kort presentation av studien för att sedan ge kort information gällande intervjun. Vi berättade 

för respondenterna att de har rätt att avbryta när det vill samt välja att inte svara på frågor. Vi 

har även under intervjuernas början bett om lov att få ha ljudinspelning för att ha möjlighet 

att göra en god empiri samt tolkningen genom att vi transkriberar allt inspelat material. 

Alvehus (2013) beskriver att det finns både fördelar och nackdelar med inspelning av 

intervjuer. Detta eftersom att inspelningen kan upplevas som störande för respondenten och 

på så sätt också vara en begränsning i öppenheten hos en intervjuperson. Risken med att 

endast ta anteckningar under intervjuer är att svaren blir förändrade längst vägen, eftersom att 

intervjuarens anteckningar inte alltid stämmer överens med det som faktiskt sägs under. En 

annan svårighet med att endast föra anteckningar under intervjuer är att det blir svårt att vara 

en god lyssnare och samtidigt hinna anteckna allt som anses vara nödvändigt under intervjun 

(Alvehus, 2013). På grund av att vi anser att det är viktigt att vi som forskare tolkar 

respondenternas resonemang korrekt, anser vi att inspelning av intervjuerna gynnar vår studie 

mest. Vi som forskare upplever det som en trygghet att veta att vi har intervjun inspelad, detta 

eftersom att vi på så sätt kan gå tillbaka och lyssna på det inspelade materialet. Detta gör att 

vi undviker att hamna i en situation där vi är osäkra på vad respondenten egentligen svarade. 

Vi har varit noga med att fråga våra respondenter huruvida de är bekväma med att vi spelar in 

intervjuerna för att på så sätt säkerhetsställa att vi ger intervjupersonerna en så rättvis bild i 

studien som möjligt. 

3.3.4 Litteratursökning 

För att kunna besvara vår frågeställning och uppfylla det syfte vi har med studien började vi 

tidigt i processen att söka efter relevant teori. För att hitta inspiration till vår studie började vi 

att söka i det vetenskapliga arkivet Diva. Vi förstod tidigt i vår litteratursökning att det finns 

en mängd skrivna avhandlingar och teorier inom organisationsförändring. Det blev därför 

viktigt för oss att ta beslut kring vad vi anser vara av vikt för vår studie för att inte hamna i 
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fälla av för stor bredd av oanvändbara artiklar. Efter en generell inläsning av innebörden av 

organisationsförändring samt vad tidigare forskare skrivit försökte vi därefter att avgränsa vår 

teoretiska referensram samt bestämma teman som vi ansåg kunde vara till hjälp i vår studie. 

Vi började att utgå från organisationsförändring för att sedan utveckla följande teman: 

identitet, organisationsidentitet, motivation samt organisationskultur. 

 

Tidigare avhandlingar som berört dessa teman var till stor hjälp för oss. Vi förstod att det 

fanns en bred forskning och även mycket tidigare forskning inom ämnesområdena. För att 

hålla en röd tråd och undvika att tappa riktning i arbetet blev det därför viktigt för oss att 

skapa en förståelse kring tidigare forskning och teorier. Vi har under studiens gång varit 

noggranna med att försäkra oss om att artiklarna samt böckerna vi valt att använda oss utav är 

skrivna av tillförlitliga forskare. Genom att använda sökmotorer såsom Ebsco, Google 

Scholar och Onesearch fortsatte vi processen. För att hitta relevant forskning använde vi oss 

av nyckelord såsom organizational change, organisationsförändring, löneförändring, wage, 

motivation, identity, organizational identity och organizational culture. 

 

Under processen har vi använt oss utav studier som gav oss en djupare förståelse för 

organisationsförändring och som även la grunden för den forskning som vi ville grunda 

uppsatsen på. Då Beer & Nohira (2000) förklarar att majoriteten av de organisationer som 

genomför en organisationsförändring misslyckas blev Aronsson et al. (2012) studie viktig för 

oss då den hjälpte oss att skapa en förståelse för de olika delarna till varför vissa 

organisationsförändringar misslyckas medans andra lyckas. Vi förstod snabbt in i 

litteratursökningen att det finns blandade resultat kring lönesättningens påverkan på de 

anställda. Vissa forskare påstår att lön som styrmedel har en positiv inverkan på 

medarbetarna. Exempelvis valde vi att använda oss utav Eriksson et.al (2002) som förklarar 

att lön är ett effektivt sätt att öka motivationen hos de anställda. Kohn (1993) påvisar istället i 

sin studie att lön har en negativ inverkan på medarbetares motivation.  
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3.3.5 Presentation av empiri samt tolkning 

Vi har i den empiriska delen av vår studie valt att presentera intervjuerna utefter teman i 

enlighet med den teoretiska referensramen. Vi har valt att strukturera empirin utefter teman 

då vi vill kunna ge läsarna en förståelse för de olika mönster och aspekter av ett nytt löneavtal 

som framkommit under intervjuerna. Vi vill också undvika upprepningar som kan uppstå 

genom att vi presenterar varje enskild individ för sig. Vi tror att genom att vi tematiserar 

empiri samt analys underlättar läsandet, eftersom att vi upplever att vi ger en 

helhetsförståelse. Vi har under uppsatsens gång samt under presentationen av det empiriska 

materialet och vid tolkningar varit försiktiga med användandet utav språkbruket ‘’jargong’’ 

sinsemellan oss två författare samt våra intervjupersoner. Detta eftersom att det finns en risk 

att bli missförstådd av utomstående läsare vid användande av ett internt språk (Alvehus, 

2013). Vi har därför under processens gång försökt att använda oss av så formell svenska som 

möjligt samt undvikit uttryck som uppenbart kan misstolkas av en läsare eller som tyder på 

internt språk oss forskare sinsemellan. 

3.4 Analysprocess 

Det semi-strukturerade tillvägagångssättet gav oss en stor mängd insamlat empiriskt material. 

Genom semi-strukturerade intervjuer fick vi svar på de redan förutbestämda frågor som vi 

hade samtidigt som intervjuerna gav oss nya infallsvinklar. Genom att vi valt ett abduktivt 

tillvägagångssätt började vi studien med en del uppsatta teoretiska teoretiska teman. Under 

studiens gång var vi dock öppna för att justera den teoretiska referensramen. Då vi hade 

mycket empiriskt material som kunde kopplas till många olika teman valde vi att transkribera 

intervjuerna efteråt. Ahrne & Svensson (2015) förklarar att transkribering är tidskrävande 

men lönsamt i längden. Detta eftersom att transkribering skapar en ökad förståelse för 

materialet samtidigt som analys och tolkningsprocessen pågår omedvetet hos författaren 

under transkiberingsprocessen.  

 

Vi valde även att lyssna på intervjuerna en gång innan vi transkriberade materialet. Detta 

hjälpte oss eftersom att vi på så sätt kunde skapa oss en bild utav deras upplevelser och 

ställningstaganden redan innan vi påbörjade transkriberingen. Vi anser att det gav oss som 
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forskare en bättre överblick vilket sedan kunde hjälpa oss vidare i analysen. Med hjälp av det 

transkriberade materialet jämförde samt kompletterade vi sedan texten med våra förda 

anteckningar. Vi upplevde att genom att transkribera intervjuerna fick vi som forskare en 

bättre överblick, då vi enklare kunde koppla resonemang till olika teman. Vi upplever att 

analysen inte hade kunnat göras lika djupgående om vi hade valt att inte transkribera våra 

intervjuer.  

 

Vi båda medverkade under samtliga intervjuer och därför jämförde vi det transkriberade 

materialet med våra minnen från intervjuerna en sista gång innan vi gick vidare. Efter att det 

transkriberade materialet var säkerställt skrev vi ihop transkriberingen till en följsam text i 

empirin. Vi valde att tematisera vår empiri och analys utefter teman som är genomgående i 

uppsatsen. Efter att vi hade transkriberat klart det empiriska materialet började vi att tolka. för 

att utifrån tolkningarna sammanställa den teoretiska referensramen. Tolkningsprocessen 

fortsatte genom att försöka hitta mönster som var gemensamma för intervjupersonerna utifrån 

det empiriska materialet samt den teoretiska referensramen. Detta för att vi skulle kunna ha 

en möjlighet att sortera materialet. Vi valde därefter att presentera empiri och tolkning utefter 

bestämda teman som vi ansåg vara återkommande med hjälp av mönstren. Vi har under 

processens gång haft en kontinuerlig diskussion med varandra om de teoretiska teman som 

varit aktuellt för vår uppsats, detta för att skapa en tydligare inter-subjektivitet. Vi har även 

under processens gång reflekterat över den erfarenhet som vi båda besitter av den teoretiska 

referensramen och letat efter likheter samt olikheter. På grund av de olika uppfattningar som 

vi som forskare kan ha om de teoretiska teman som vi valt var det viktigt för oss att diskutera 

allt vårt empiriska material tillsammans. Detta för att inte missa några viktiga aspekter samt 

att inte hamna i ett alltför snävt synsätt.  

3.5 Kvalitetsmått 

Vi kommer i detta delkapitel presentera våra valda kvalitetskriterier som är sammankopplade 

med vårt arbete. Bryman & Bell (2017) presenterar de två kriterierna trovärdighet och äkthet 

som två viktiga kriterier att ha i åtanke vid kvalitativa studier. Detta till skillnad från det 

kvantitativa synsättet som istället utgår ifrån kriterierna reliabilitet och validitet (Alvehus, 

2013). 

 

42 



 
 
 
 

 

3.5.1 Trovärdighet 

Enligt Bryman & Bell (2013) kan kriteriet trovärdighet delas in fyra delkriterier. Dessa är 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt konfirmering. För att uppnå det första kriteriet 

tillförlitlighet har vi använt oss utav respondentvalidering. Silverman (2014) beskriver att 

respondentvalidering innebär att respondenter ta del av det transkriberade materialet. Detta 

för att vi som forskare ska säkerhetsställa att vår uppfattning stämmer överens med 

intervjupersonens ställningstagande. Det vill säga att vi säkerhetsställer att intervjupersonerna 

inte ångrar något de har sagt. Alvehus (2013) beskriver att respondentvalidering även kan få 

konsekvenser. Därför har vi vidare inte låtit respondenterna ta del av våra tolkningar utan 

endast det transkriberade materialet. Detta för att våra tolkningar endast är våra egna och har 

uppkommit i den analysprocess som vi haft sinsemellan. Den andra del-kategorin, 

överförbarhet, innebär till vilken grad studien kan överföras till andra sammanhang. Vi anser 

att delar av vår studie är överförbar till andra organisationer som implementerat ett nytt 

belöningssystem. Det skulle dock vara allt för stora anspråk att säga att hela studien är 

överförbar då veterinäryrket kan skilja sig från andra yrkesgrupper. Vi anser att den är 

överförbar till organisationer med en liknande struktur där anställda arbetar på egen basis 

men fortfarande åt verksamheten. Pålitligheten, i enlighet med Bryman & Bell (2013) har vi 

påvisat genom att vi så fullständigt som möjligt försökt att beskriva samt redovisa för våra 

olika stadier i forskningen. Detta innebär att vi beskrivit samtliga begrepp, teorier, 

problemformuleringar samt analyserat data för samtliga utav våra respondenter. Ahrne & 

Svensson (2015) beskriver att transparens är en viktig del av kvalitativa studier och uppnås 

genom att vara öppen med studiens syfte. För att kunna uppnå detta kriterium har vi därför 

under studiens gång varit noga med att presentera studiens syfte till medverkande men även 

till de anställda som inte varit medverkande i studien. För att säkerhetsställa studiens 

pålitlighet har vi även låtit klasskamrater läsa igenom arbetet under arbetets gång. Webster & 

Watson (2002) förklarar att det är en viktig del i arbetets process att låta kollegor läsa arbetet 

och ge kommentarer innan arbetet lämnas in. Detta har vi under arbetets gång genomfört 

genom de gemensamma seminarium vi haft i klassen. Under seminarierna har hela klassen 

läst igenom vårt arbete samt gett oss kommentarer som har hjälpt oss vidare i processen. 

Detta har gjort att vi har fått andra synpunkter och åsikter som är bra att ta hänsyn till. Det har 
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varit till stor hjälp då våra klasskamrater sett arbetet utifrån och därför haft en annan syn på 

arbetet. Det sista del-kriteriet, konfirmering innebär enligt Bryman & Bell (2013) att man 

som forskare är medveten genom hela processen om att studiens resultat inte kan ses som en 

objektiv sanning. Resultatet är endast karakteristiskt för våra utvalda respondenter. I studiens 

början samt under studiens slut har vi sökt efter relevant och redan existerande forskning 

inom vårt ämne. Vi har därför också läst in oss på olika författare, detta för att skapa oss en 

förståelse för ämnet för att sedan kunna ta ställning i våra valda argumentationer. Eftersom att 

det inte finns en enda absolut sanning och olika synsätt kan appliceras på en kontext, är detta 

viktigt att ha i åtanke (Ahrne & Svensson, 2015). Vi har under studiens gång varit medvetna 

vid de val som vi tagit inom studien och vi är även medvetna om dess konsekvenser. Vi har i 

studien valt att ha anonyma intervjupersoner vilket har gjort att vi endast använt pronomen 

“hon” vilket är oberoende av deras verkliga kön. Vi är medvetna vid att detta kan skapa en 

osäkerhet inom tillförlitligheten då det finns möjlighet för en ännu djupare analys. Det läggs 

därför istället stor vikt vid förtroende för oss som forskare (Holmberg, 2007).  

3.5.2 Äkthet 

Äkthet beskrivs som det andra primära kriteriet som används för att mäta kvaliteten i en 

kvalitativ studie (Bryman & Bell, 2013). Alvesson & Sköldberg (2017) beskriver det som 

kontrollen huruvida en källa är en källa eller inte. Vidare kategoriserar Bryman & Bell (2013) 

in äkthet i fem olika del-kategorier som används för att påvisa studiens äkthet. Genom att vi 

under studien förhåller oss till dessa kriterier så skapar vi en så stor autenticitet och 

trovärdighet som möjligt. Dessa fem subkategorier är rättvis bild, ontologisk autenticitet, 

pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet samt taktisk autencitet. Det första kriteriet 

rättvis bild innebär att säkerställa att undersökningen bidrar till att alla respondenter ges en så 

rättvis och sann bild som möjligt av deras åsikter, värderingar eller tolkningar. Den rättvisa 

bilden innebär också att studien fokuserar på att presentera uppfattningar från respondenter 

för att på så sätt kunna uppvisa det empiriska materialet på ett rättvist sätt. Detta kriterium 

säkerställer vi genom respondentvalidering. Efter intervjuerna har vi lyssnat igenom vårt 

inspelade material samt tolkat våra anteckningar som vi fört från intervjutillfällena under 

tiden. Detta för att upptäcka oklarheter och för att kunna utföra en rättvis tolkning. Det har 

under vår studie varit viktigt för oss att vi förmedlar en så rättvis bild som möjligt av 
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Distriktsveterinärerna samt respondenternas upplevelser av det nya löneavtalet. Vi är dock 

väl medvetna om att utvalda respondenternas upplevelser, tankar och erfarenheter inte går att 

generalisera till en objektiv sanning för samtliga anställda på Distriktsveterinärerna. Detta då 

de enbart fyller en rättvis bild av de utvalda intervjupersonerna som medverkar i studien. För 

att uppnå en ännu mer utvecklad rättvis bild valde vi att intervjua anställda veterinärer i 

varierad ålder, kön, geografisk bredd, samt med varierad erfarenhet i organisationen. 

 

Den ontologiska autenciteten syftar enligt Bryman & Bell (2013) till att som forskare bidra 

till en ökad förståelse för respondenterna gällande deras sociala situation och miljö som de 

befinner sig i. Detta försökte vi att uppnå genom de semi-strukturerade intervjuerna, då 

respondenterna gavs möjlighet att reflektera kring olika aspekter och händelser genom öppna 

frågor samt följdfrågor. Genom att ställa öppna frågor gav vi våra respondenter 

förutsättningar att fundera över situationer och händelser i deras arbetsliv som de inte 

dagligen reflekterar över. Genom att respondenterna också fått ta del av arbetet så utvecklar 

de också en förståelse för den sociala miljön då de får en förståelse för deras kollegors 

uppfattningar.  

 

Bryman & Bell (2013) belyser vidare att pedagogisk autenticitet innebär att de medverkande 

ska få en utökad förståelse för hur andra personer i samma miljö upplever situationen. Detta 

uppnås genom att respondenterna får ta del av den slutgiltiga studien och då skapa sig en 

bredare förståelse för hur kollegor upplever en övergången från en kollektiv lönesättning till 

en individuell lönesättning. Eftersom att vi har en geografisk bredd i vår studie uppfattas även 

det nya löneavtalet olika beroende på vilken klinik man arbetar på. Genom att våra 

respondenter får ta del av studien får de därför en uppfattning kring hur det ser ut brett över 

Sverige och inte bara på deras klinik. Bryman & Bell (2013) beskriver den katalytiska 

autenciteten som frågeställningen kring huruvida den medverkande respondenten fått 

möjlighet att ändra sin situation. Genom den geografiska bredden ser vi därför att det ger 

respondenterna en chans att förändra sin situation. Genom vår studie får de medverkande 

veterinärerna en chans att utveckla sin förståelse för deras roll i organisationen samt hur de 

kan påverka den. Slutligen beskriver Bryman & Bell (2013) att taktisk autenticitet innebär 

huruvida studien bidragit till att deltagarna fått en utökad möjlighet att vidta väsentliga 
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åtgärder på sin arbetsplats. Eftersom att vi låtit respondenterna beskriva själva hur de 

upplever organisationen och sin arbetsplats, ser vi att de också har en möjlighet att påverka 

sin arbetssituation eftersom att de har fått chansen att uttrycka sina tankar och åsikter. Vi tror 

därför att studien kan användas av Distriktsveterinärerna som ett redskap för att skapa en 

förståelse av de anställdas uppfattningar.  

3.6 Etiska ställningstaganden  

För att få våra respondenter att känna sig bekväma med intervjuerna är det viktigt för oss att 

vi som forskare uppfyller kraven som finns i Sverige gällande etik och forskning. Att våra 

respondenter känner sig tillfreds under intervjuerna är viktigt eftersom att vi har en förståelse 

för att det kan vara känsligt att prata om ett nytt löneavtal. För att uppfylla kraven har vi i 

studien utgått från de fem etiska principerna som introducerats av Bryman & Bell (2013). Det 

första kravet som presenteras av Bryman & Bell (2013) kallas för informationskravet och 

innebär att vi som forskare har en skyldighet kring att informera våra respondenter samt 

övriga intresserade på Distriktsveterinärerna om i vilket syfte studien utförs. Genom att 

presentera vårt arbete och dess olika beståndsdelar samt syftet med studien uppfyller vi 

informationskravet. Den andra principen kallas för samtyckeskravet och handlar om att göra 

sina respondenter väl medvetna om att deras deltagande i studien är frivilligt. Vi har också 

under studien varit noga med att informera våra intervjuade veterinärer kring att de när som 

helst under studiens gång har rätt att avsäga sig sitt deltagande.  

 

Vidare belyser Bryman & Bell (2013) den tredje etiska principen, konfidentialitets- och 

anonymitetskravet. Grundprincipen uppfyller vi genom att garantera våra intervjupersoner 

anonymitet. Enligt Vetenskapsrådet (2017) är anonymitet en förutsättning för godkännande 

av en studie ur ett etiskt perspektiv. För att leva upp till principen bestämde vi att våra 

respondenter kommer att vara anonyma i studien. Detta för att vi ville att våra 

intervjupersoner skulle känna sig bekväma under intervjuerna. Vi har därför inte benämnt 

våra respondenter vid deras riktiga namn eller kön. Vidare, i enlighet med nyttjandekravet 

garanterade vi våra respondenter att det insamlade material inte används för andra ändamål än 

för studien. Den sista etiska principen att beakta kallas för falska förespeglingar och innebär i 

enlighet med All European Academies (2018) att vi under intervjuerna inte styr våra 
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respondenter i en viss riktning. Exempelvis innebär det att vi inte försöker få fram svar som 

vi tror kan vara positivt för vår studie. Det innebär också att vi inte utelämnat eller ändrat 

varken processer eller resultat. För oss som forskare är det av stor vikt att inte på något sätt 

riskera att förminska eller framhäva någon utav de intervjuade veterinärernas argument eller 

tankar före någon av de andras argument. Detta eftersom samtligas erfarenheter är viktiga för 

att få fram en så trovärdig studie som möjligt.  

3.7 Arbetsprocessen 

Under arbetets gång har vi fördelat arbetet och dess delar mellan oss två som forskare. 

Genom att exempelvis fördela teorier har vi fått möjlighet att fördjupa oss inom ett visst 

teoretiskt område, för att sedan ordentligt förklara och diskutera innebörden tillsammans. 

Våra gemensamma diskussioner har varit viktiga för oss under studiens process. Detta 

eftersom att vi genom att ta del av varandras tankar, haft möjlighet att ta ställningstagande 

inom de olika delarna i uppsatsen. Vi tror att vi genom detta arbetssätt kunnat utnyttja tiden 

maximalt för vårt uppsatsskrivande. Vi båda deltog under samtliga intervjuer och valde att 

skifta vem som var ledande i intervjun och vem som förde anteckningar. När vi sedan började 

skriva vårt empiriska material delade vi upp transkriberingen mellan oss och valde därför att 

transkribera varannan intervju. Efter att vårt empiriska material var sammanställt analyserade 

vi texterna gemensamt. Vi hittade nyckelmeningar i varje empirikapitel för att sedan 

sammanställa detta till en flytande text tillsammans. Det har varit viktigt för oss att göra hela 

analysen, diskussionen och slutsatsen tillsammans. Detta för att inte missa viktiga 

infallsvinklar och diskussioner oss emellan. Under hela uppsatsens gång har vi korrigerat 

texterna var för sig men valt att tillsammans korrigera texten från början till slut då allt var 

sammanställt. 
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4. Empiri och tolkning av empiriskt material 

 

I följande kapitel redogör vi för vårt empiriska material och tolkning av det empiriska 

materialet. Vi sammanställer det material som vi samlat in under våra observationer samt 

våra 11 intervjuer samtidigt som vi tolkar dessa med hjälp av våra valda teorier. Kapitlet är 

uppdelat utifrån vår valda teoretiska referensram.

 

4.1 Organisationsförändring som möter motstånd från veterinärer 

För att kunna skapa förståelse för veterinärernas upplevelser av en organisatorisk 

löneavtals-förändring inledde vi intervjuerna med att fråga veterinärerna kring deras 

upplevelser av förändringar på arbetsplatsen. Genomgående hos våra intervjupersoner lägger 

vi märke till att de finns en oro inför reformer på arbetsplatsen. Exempelvis förklarar Henny 

att hon har svårt för förändringar eftersom att det ofta innebär turbulens på arbetsplatsen.  

 

‘’Jag har nog överlag svårt för reformer. Jag gillar när saker flyter på i min vardag som de 

brukar. Det tar lång tid för arbetsgruppen att komma tillbaka till rutiner vilket är viktigt för 

att jag ska kunna trivas på min arbetsplats. Det märks på mina kollegor med. Det uppstår 

mer konflikter när vi alla är osäkra och inte vet var vi står’’ 

- Henny  

 

När vi frågade Eli hur hon ser på reformer på arbetsplatsen förklarar hon att hon har 

förståelse för att förändringar är viktiga, men att hon anser att organisationen bär ett stort 

ansvar gentemot sina anställda. Hon fortsätter sitt resonemang genom att ge ett exempel på 

det ny implementerade löneavtalet som trädde i kraft den 1 december 2018.  
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‘’ Jag tänker på hur Distriktsveterinärerna hanterade beräkningen utav våra nya löner. 

Ingen av oss fick veta innan när de två beräkningsperioderna utfördes. Det ligger en 

orättvisa i att vår lön nu är baserad på de två perioderna och eftersom att vi inte visste om 

dem, så kunde vi inte heller påverka lönen. Hade man vetat om beräkningsperioderna hade 

man självklart jobbat häcken av sig under den tiden. Man hade nog också fördelat arbetet 

mer rättvist mellan oss kollegor på klinikerna.’’ 

- Eli  

 

Vi tolkar det med hjälp av Denton (1996) som att vissa av veterinärerna saknar 

medvetenheten kring reformen på grund av en bristande kommunikation från ledningen.  

Samtliga veterinärer tycks ha en förståelse för att reformer är nödvändiga i en organisation 

för att överleva i dagens snabbt föränderliga samhälle. Vi tolkar det som att veterinärerna 

saknar förståelse för vad det är som sker på deras arbetsplats och hur förändringarna kommer 

att te sig. ‘’Överlag är Distriktsveterinärerna dåliga på att kommunicera med sina anställda. 

Det borde vara en självklarhet i en statlig organisation’’ förklarar Robyn. 

Andersson-Stråberg et al. (2005) förklarar att en dimension av organisationsrättvisa är 

informativ lönerättvisa. Vi tolkar det därför som att vissa veterinärer inte känner sig rättvist 

behandlade eftersom att de inte får ta del av all information som ligger till grund för 

reformen. Vidare tolkar vi det som att flera av veterinärerna inte hade varit lika negativt 

inställda till löneavtals-förändringen om de hade blivit informerade och upplysta om vilka 

perioder som beräkningsmodellen pågick. 

 

Vi får under intervjuerna också en uppfattning om att vissa av veterinärerna tycker att det är 

jobbigt att flera av deras kollegor valt att säga upp sig till följd av missnöje kring de nya 

lönerna. ‘’Jag tycker att det är jobbigt när mina kollegor försvinner för jag vet inte liksom 

vad det ska resultera i. Det känns så osäkert när vi vet att det är svårt att rekrytera nya 

veterinärer och det är tråkigt att förlora kollegor som man haft under flera års tid’’ förklarar 

Tony. Vi uppfattar det med hjälp av Jacobsen (2005) som att motståndet som kommer med en 

organisatorisk förändring kan ha en inverkan på det sociala samspelet mellan kollegorna. Vi 

får också en förståelse för att omgruppering bland kollegor för med sig förändrade rutiner 

vilket skapar en osäkerhet hos vissa utav veterinärerna. ‘’Jag tycker att det är tråkigt när 

 

49 



 
 
 
 

 

mina kollegor väljer att sluta. Vi är redan få på kliniken så de blir skört när någon 

försvinner’’ förklarar  Billie. 

 

Beer & Nohria (2000) förklarar att en förändring inte alltid måste innebära positiva resultat 

för samtliga av veterinärerna. Vi ser detta resonemang hos exempelvis Eli som förklarar att 

hon är missnöjd över hennes nya lön. ‘’Jag känner mig nedvärderad och från mitt perspektiv 

var denna förändring inte nödvändig alls. Den dödade all min motivation och drivkraft till att 

arbeta’’ förklarar hon. Vidare beskriver Mio, liksom Beer & Nohria (2000) att hon upplever 

att organisationsförändringen gått för snabbt och därför inte blivit så bra som den skulle ha 

kunnat bli.  

 

‘’Det känns som om de stressat igenom något nytt utan att tänka efter. De har liksom inte 

tänkt igenom allting från start till mål och det får konsekvenser.’’ 

- Mio 

 

Under intervjuerna förstår vi att organisationsförändringen i samband med det nya löneavtalet 

uppfattas som främmande för många utav veterinärerna. Detta då de upplever en avsaknad av 

information från organisationen samt en otrygghet i att inte kunna kontrollera sitt arbetsliv 

fullt ut. Den oroliga känslan som veterinärerna upplever skapar ett motstånd där vissa av 

veterinärerna är missnöjda och besvikna kring utfallet av deras nya lön.  

 
Vidare under intervjuerna lade vi märke till att veterinärerna upplever orättvisa gentemot sina 

kollegor. Exempelvis förklarade Mio att hon upplever att hon känner sig orättvist behandlad 

gentemot sin arbetsgivare. ‘’Jag känner mig orättvist behandlad och jag upplever att min 

arbetsgivare inte uppskattar all den tid och energi som jag lägger på mitt arbete varje dag’’ 

förklarar hon. Vi tolkar det med hjälp av Adams (1963) som att vissa av veterinärerna 

upplever en orättvisa på arbetsplatsen då de inte upplever att deras prestationer och lön är i 

balans med varandra. Detta märker vi även under intervjun med Eli när hon förklarar hur hon 

ser på rättvisan i organisationen efter att det nya löneavtalet trädde i kraft. Vi tolkar även 

detta med hjälp av Andersson-Stråberg et al. (2005) som förklarar att upplevelse av orättvisa 

kan uppstå i de fall då individen inte känner sig respektfullt behandlad. Vi förstår det som att 
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veterinärerna inte känner sig uppskattade av sin arbetsgivare vilket medför upprörda känslor 

hos flera av de medverkande i studien.  

 

‘’Jag är så besviken på hur jag och mina kollegor har behandlats i denna 

organisationsförändring. Jag kan inte förstå hur jag helt utan grunder har blivit 

nedförhadlad i lön. Det är en fullkomligt olöslig ekvationen i min hjärna. Hur kan jag tjäna 

mindre nu, fast jag har mer kompetens och erfarenhet? Det är inte bara jag som känner 

såhär. Flertalet av mina kollegor tycker likadant och det vet jag eftersom att det är en stor 

snackis på vårt klinik samt på andra kliniker omkring i Sverige’’ 

 

-Eli 

 
Vidare förklarar Adams (1963) att individer kan använda sig av drastiska metoder för att visa 

sitt missnöje gentemot sin arbetsgivare. Detta förklarar Robyn när hon förklarar att flera av 

hennes kollegor sagt upp sig. ‘’Det är flera av mina kollegor som kände sig så pass 

underskattade av sin arbetsgivare så att de valt att säga upp sig. Det bottnar i en känsla av 

att man känner sig oerhört orättvist behandlad’’ förklarar hon. 

4.2 Jag är en veterinär 

Under studien har vi fått en förståelse för veterinärernas identitet. Flertalet av veterinärerna 

berättar att de har vuxit upp med djur samt att de även äger egna djur i dagsläget, där många 

av djuren är väldigt tidskrävande. Exempelvis Tony, Mika, Lo och Charlie berättar att de har 

egna hästar och därför spenderar de en stor del av sin fritid med sina husdjur. När vi under 

intervjuerna frågade respondenterna vad det var som fick dem att välja veterinäryrket är 

samtliga överens om att deras stora djurintresse fick dem att välja yrket. “Det är det enda 

yrke som jag kommer stå ut med även de sämsta dagarna i livet” förklarar Charlie. Samtliga 

veterinärer är även eniga om att lön inte influerat dem i deras val av yrke. ‘’Jag valde inte alls 

veterinäryrket på grund av lönen. Jag valde att studera till veterinär på grund av att jag 

visste att veterinär var det enda rätta yrket för mig. Det har alltid varit självklart för mig’’ 

berättar Mika. Mio berättar att hon endast valde yrket på grund av att hon älskar djur. ‘’Jag 

hade inte ens en aning om vad en veterinär normalt tjänade innan jag började’’ förklarar 
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hon. Trots att samtliga veterinärer är överens om att yrket stundtals är slitsamt och krävande 

då det innebär långa arbetsdagar och obekväma arbetstider så är veterinärerna överens om att 

det är värt det. Detta eftersom att de får arbeta med deras största intresse. ‘’Det sämsta är att 

behöva gå jour klockan tre på morgonen i januari månad när det är mörkt och kallt, men 

trots de mörka tidiga morgnarna tycker jag det är värt det’’ berättar Mika. Den 

genomgripande, stora kärleken för djur hos respondenterna ser vi också när respondenterna 

belyser sin kärlek för yrket. Tony uttrycker exempelvis under intervjun att ‘’jag kan inte se 

mig själv arbeta med något annat’’. Jackson och Carter (2007) förklar att alla erfarenheter, 

intryck samt upplevelser som en individ erfarar genom en livstid är en del av individens 

identitet. Genom att våra intervjupersoner berättar om deras djurintresse som pågått sedan 

barnsben får vi en förståelse för att detta har format deras identitet och vilka uppfattningar 

som de har idag. ‘’Jag bestämde mig redan vid 12 års ålder att veterinär var det jag ville 

arbeta med när jag blir stor’’ berättar Tony. Robyn förklarar att hon är uppvuxen på en gård 

där familjen alltid ägt mycket olika djur. ‘’Jag är uppvuxen bland djur och de är därför en 

naturlig del av min vardag. Jag kan inte tänka mig att arbeta med något annat än djur. Jag 

är liksom fostrad in i detta yrke på något vis’’ förklarar Robyn. Detta tyder på att flera utav 

veterinärerna formats av sin omgivning när hon valde att hon ville utbilda sig till veterinär.  

 

En utav våra respondenter, Eli förklarar att hon just nu omskolar sig. Hon förklarar att hennes 

motivation minskat sedan det nya löneavtalet trädde i kraft då hon upplever att det finns för 

stora orättvisor i det nya löneavtalet. ’’Jag kan acceptera en löneskillnad som är baserad på 

erfarenhet, utbildningsnivå och ansvarsområde, men jag kan inte acceptera en löneskillnad 

utan motivering’’, förklarar hon. En annan utav våra respondenter, Mio förklarar att hon inte 

tycker om yrket så mycket att hon inte kan se sig själv arbeta med något annat. ‘’Jag söker i 

nuläget efter andra tjänster hos andra arbetsgivare då jag inte tycker att den nya 

lönemodellen är rättvis’’ berättar hon. Med hjälp av Jackson & Carter (2007) förstår vi att en 

individs identitet är unik samt att en individ kan byta identitet under en livstid. Vi tolkar det 

som att de veterinärer som är missnöjda med utfallet av det nya löneavtalet kan vara beredda 

att byta arbetsgivare. Eftersom att de inte identifierar sig lika starkt till veterinäryrket som de 

övriga veterinärerna, är de också villiga att byta bransch. 
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Gemensamt hos flertalet av veterinärerna är att de inte kan tänka sig att arbeta med någonting 

annat än djur. ‘’Jag skulle aldrig sluta arbeta som veterinär, inte ens om jag vann 100 

miljoner på ett lotteri’’ berättar Henny. Jackson och Carter (2007) säger att individer 

kännetecknar sig själva med hjälp av sitt yrke. Genom att veterinärerna berättar att de inte 

kan tänka sig att byta yrke så tolkar vi det som att veterinärerna identifierar sig själv med sitt 

yrke, där veterinäryrket är en del av vem de är. Dutton, Dukerich & Harquail (1994) belyser 

att om en individ värdesätter samma attribut i sitt arbete som individen gör personligen 

skapas en stark identitet med yrket. Vi har därför skapat oss en förståelse för att en stark 

identitet skapas för yrket eftersom att intresset för djur även finns personligen under 

veterinärernas fritid. Under intervjun med Eli märker vi att hon inte hade samma föreställning 

om veterinäryrket som de andra intervjupersonerna. Detta eftersom att det vid intervjuns slut 

visade sig att hon absolut kan tänka sig att arbeta med något annat som inte har med djur att 

göra. Vi tolkar det därför som att Elis identitet inte är lika starkt kopplad till hennes yrke och 

att hon därför inte endast identifierar sig som veterinär. Även Tony förklarar att många av 

hennes kollegor identifierar sig som veterinärer vilket hon förklarar att hon inte gör i samma 

utsträckning. ‘’Jag är mer än bara en veterinär. Jag är också en förälder, en kompis och ett 

storasyskon’’ förklarar hon. Vi förstår det därför som att även Tony inte har en lika stark 

anknuten identitet kopplat till sitt yrke. Våra respondenter uttrycker även under intervjuerna 

att de uppskattar meningsfullheten som kommer med veterinäryrket. Billie förklarar för oss 

att hon tycker om känslan av att vara behövd i samhället. ‘’Distriktsveterinärerna uppfyller 

en viktig funktion i samhället vilket också får mig att känna mig meningsfull’’ berättar hon. 

Brown (2014) förklarar att positiv identitet är anknutet till meningsfullhet i arbete. Vi tolkar 

det som att våra respondenter trivs i den omhändertagande rollen där de får känna sig 

betydelsefulla och att den vårdande rollen är en del av deras identitet. Under intervjuerna har 

vi frågat veterinärerna kring deras upplevelser av de nya samt det gamla löneavtalet. 

Uppfattningarna hos veterinärerna har varit skilda där några fler har föredragit det nya avtalet 

och resterande har trivs bättre med det gamla avtalet.  
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4.3 Vi är veterinärer 

‘’Lönen i det nya avtalet beräknas utifrån en beräkningsmodell som avser två tidsperioder. 

Beräkningen baseras sedan på hur mycket man arbetat under de två perioderna vilket är 

orättvist. Jag är besviken på att vi inte fick veta när beräkningsperioderna startade så att vi 

skulle kunna påverka vår kommande lön. Då hade vi självklart på klinikerna fördelat arbetet 

mer rättvist mellan oss. Beräkningsmodellen är också orättvis eftersom att på vissa kliniker i 

Sverige finns det inte lika mycket arbete att utföra vilket gör att de veterinärer som arbetar i 

områden där de alltid har mycket att göra gynnas av det nya avtalet. Beräkningsmodellen tog 

inte heller hänsyn till varken hur länge man varit anställd, arbetsuppgifter eller hur mycket 

vidareutbildning man har. Det nya löneavtalet har därför inte förbättrat min arbetssituation 

eftersom att jag numera tjänar mindre men upplever en högre stressnivå på min arbetsplats. Jag 

upplever en förändrad och en försämrad arbetsgrupp eftersom att flera av mina kollegor 

numera är mer stressade än tidigare’’. 

-Eli  

 

Antaki & Widdicombe (1998) förklarar att när man sätter en individ i en social grupp kan 

man förstå individens egenskaper med hjälp av exempelvis gruppens gemensamma 

aktiviteter. De veterinärer som upplever besvikelse kring organisationsförändringen har också 

fått en förändrad social identitet. Eftersom att det uppstår en orättvisa på klinikerna, ser vi det 

som att den sociala gruppidentiteten rubbas. Detta då de veterinärer som fått en 

löneminskning upplever ett utanförskap och känner sig exkluderade. Vi tolkar det därför som 

att dessa veterinärer förlorar en del av sin grupptillhörighet när de genom lönen förlorar 

samhörigheten med den sociala gruppens identitet. Akerlof & Kranton (2005) belyser att 

självbilden förklarar hur en individ känner för sig själv. Vi tolkar det som att individerna som 

upplever en orättvis lön får en negativ självbild och att de därför förlorar sin självbild samt 

gruppidentiteten. Veterinärerna kan även uppleva en känsla av meningslöshet i förhållande 

till sina kollegor som inte blivit ned förhandlade genom det nya avtalet. Detta ser vi 

exempelvis under intervjun med Eli då hon flertalet gånger belyser att det numera är ett 

försämrat klimat på kliniken samt att hon upplever att lönerna är orättvisa. Detta gör att 

attributen som personen värdesätter i sitt arbete blir förändrade och individen identifierar sig 
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inte lika starkt till sitt yrke längre. Akerlof & Kranton (2005) förklarar att beroende på 

situation beter man sig som individ olika. Vi tolkar det som att de veterinärer som känner sig 

missnöjda, exempelvis Eli, nu även tappar sin identitet som veterinär och därför inte känner 

sig lika betydelsefulla i yrket längre. Vi ser detta även hos Mio som förklarar för oss att hon 

inte alls trivs med det nya löneavtalet. ‘’Jag känner mig oerhört nedprioriterad och inte 

längre heller betydelsefull gentemot min arbetsgivare’’. Friberg (1976) beskriver att en 

löneförhöjning kan ha ett symboliskt värde för en välbetald individ. Vi ser därför att 

löneförändringar främst har en påverkan på veterinärens status och identitet då den inte 

förändrar livsstilen avsevärt. Vi tolkar det därför som att löneförändringen inte påverkar 

förmågan att kunna betala de nödvändiga kostnaderna i livet men att förändringen har en 

påverkan på hur betydelsefull man känner sig på sin arbetsplats. När veterinärernas lön 

minskar genom det nya löneavtalet förlorar de därför även en del av sin status och anknytning 

till yrket.  

 

‘’Fördelen med det gamla avtalet var att om man valde att arbeta mycket så fick man även 

mycket i lön. Dock var det inte på något sätt rättvist. Det var väldigt stor skillnad på lönen 

mellan de som behandlade smådjur och de som behandlade lantbruksdjur. Smådjur var 

mycket mer lönsamma tidigare. Detta har även hämmat utvecklingen då man inte kunde ägna 

sig åt de djur man fann mest intressanta. Det förstörde också grupptillhörigheten då man inte 

fick betalt för att hjälpa en kollega. Det gamla lönesystemet var dåligt för klimatet på 

mottagningen då det resulterade i en stress kring lönerna. Detta märktes extra tydligt i 

perioderna då det var lugnare på kliniken.’’ 

-Henny  

 

 

De veterinärer som föredrar det nya löneavtalet har förklarat att de uppskattar att de numera 

kan hjälpas åt och samarbeta. Detta då det inte längre exempelvis uppstår konflikter kring 

vem utav veterinärerna som ska få betalt för utförd tjänst. Gruppidentiteten kan även 

förstärkas genom införandet av ett nytt löneavtal då lön inte är anknutet till 

grupptillhörigheten för samtliga individer. Jackson & Carter (2007) förklarar att individens 

primära motivationsfaktor är att vara en del av en gemenskap samt att vara accepterad av sin 
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omgivning. Vi tolkar det därför som att det är viktigare för några av veterinärerna att vara en 

del av den sociala tillhörighet istället för att ha en hög lön. Zaccaro, Rittman & Marks (2001) 

belyser att för att en grupp ska lyckas genomföra sina arbetsuppgifter krävs det att alla 

individer i gruppen kan synkronisera med varandra. Vi tolkar det som att veterinärerna 

numera trivs att arbeta tillsammans istället för enskilt. Vi tolkar det som att gruppen tidigare 

inte var synkroniserad men att veterinärerna nu känner att de arbeta mer för gruppen och inte 

endast för det enskilda. Veterinärerna blir därför mer motiverade eftersom att de vill arbeta 

hårt för att uppnå ett gemensamt mål. Mika beskriver exempelvis att ett gemensamt mål inom 

hennes klinik är att hela tiden få kunder som återkommer. ‘’ Vi arbetar ständigt för att få 

nöjda, återkommande kunder’’ berättar hon. Charlie förklarar att de numera sätter upp 

gemensamma mål på kliniken. ‘’ Det är nytt, men numera jobbar vi mot gemensamma mål på 

kliniken’’ förklarar hon. Med hjälp av Zaccaro, Rittman & Marks (2001) förstår vi att under 

tidigare löneavtal arbetade många av veterinärerna endast för sig själva vilket inte resulterade 

i samma sorts gruppidentitet samt samhörighet. Detta eftersom att det tidigare löneavtalet inte 

främjade samarbete eftersom att det uppstod konflikter kring betalningen av utförd tjänst. 

Sedan det nya löneavtalet trädde i kraft kan veterinärerna samarbeta och dra nytta av 

varandras kompetens vilket också förbättrar sammanhållningen och tillhörigheten i gruppen.  

 

Billie förklarar under intervjun att hon värdesätter att man numera kan samarbeta. ‘’Det 

tidigare avtalet tillät inte oss anställda att samarbeta eftersom att det uppstod konflikter 

kring vem som skulle ha betalt för utförd tjänst’’ förklarar hon.  I det nya löneavtalet stärks 

istället, utifrån vissa individers perspektiv gruppidentiteten eftersom att veterinärerna kan 

samarbeta. Mika beskriver att en väl fungerande grupp är viktigt för henne och vi tolkar det 

därför som att en väl fungerande grupp är betydelsefullt för att kunna uppnå gemensamma 

mål. ‘’Jag motiveras av mina kollegor och själva yrket i sig. Det hade därför varit tufft för 

mig om arbetslaget förändrades till det negativa’’ förklarar Mika.  

 

Alvesson & Björkman (1992) förklarar att organisationsidentitet berör teman såsom helhet, 

tillhörighet och kollektiva föreställningar. Vi märker att flertalet av de veterinärer som vi 

intervjuat har velat säkerhetsställa att de är anonyma i studien. Vi tolkar detta som att det är 

en del av den sociala konstruktionen där veterinärerna vill undvika utanförskap. Vi tolkar det 
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också som att det finns en viss föreställning på klinikerna om hur man ska vara för att passa 

in i den sociala kulturen. Eftersom att individerna inte vill utsätta sig själva för utanförskap 

finns det en rädsla kring att deras personliga uppfattningar inte stämmer överens med 

kollektiva. Vidare förklarar Alvesson & Björkman (1992) att en individs sociala identitet 

beskrivs vara hur en individ identifierar sig själv samt andra människor. ‘’När jag tänker på 

mig själv så tänker jag på att jag är en veterinär. Jag är absolut en kompis, en djurägare och 

en förälder också, men när jag tänker på mig själv så tänker jag på att jag är en veterinär’’ 

berättar Robyn. Detta blir förknippat med den sociala konstruktionen inom arbetet där de alla 

identifierar sig med yrket. 

 
Whetten & Godfrey (1998) beskriver att miljön i en organisation är under ständig förändring. 

Detta gör att organisationer måste vara flexibla för att kunna klara av en förändringsfas. 

Förändringarna beskrivs i sin tur också ha en påverkan på organisationens identitet. Då 

organisationsförändringen och övergången till ett individuellt löneavtal uppfattas olika av 

medarbetarna på de olika klinikerna skapar vi oss en förståelse för, liksom författarna att 

löneavtals-förändringen uppfattas olika beroende på den social kontexten som individerna 

befinner sig i. Detta innebär därför att individerna tillsammans på klinikerna ligger till grund 

för hur upplevelserna ter sig. Trots att några av våra respondenter har förklarat att de upplever 

en förändrad arbetsplats och arbetsgrupp sedan det nya avtalet trädde i kraft har samtliga 

respondenter under intervjuerna visat en förståelse för vikten av organisationens identitet 

anknutet till positiva företeelser. Under intervjuerna frågade vi respondenterna vad de anser 

representera Distriktsveterinärerna som organisation. Samtliga utav respondenterna var 

överens och eniga om att organisationen står för att vara tillgängliga året runt dygnet runt, 

professionalism, kompetens och ett brinnande engagemang för sina kunder.  

 

‘’Vi har ett gemensamt mål genom hela Sverige, i alla distrikt samt på alla kliniker. Vi 

brinner för att få nöjda kunder som kommer tillbaka. Vi identifierar oss som ett företag 

bestående av kompetenta individer med nöjda, återkommande kunder’’ 

- Charlie 
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Samtliga utav respondenterna är även överens om att det är viktigt hur omvärlden ser på 

organisationen då det har en inverkan på hur bra det går för företaget. Albert, Ashforth and 

Dutton (2000) beskriver att identiteten kopplad till en organisation är viktig eftersom att det 

påverkar huruvida företaget når sina mål eller inte. Eftersom att organisationen går igenom en 

intern reform så krävs det att organisationen behåller sin identitet för att kunna behålla 

kundnöjdheten.  

 

‘’När saker förändras i företaget måste vi som organisation stå stadigt för att inte tappa 

fotfästet. Identiteten är viktig eftersom att det har med organisationens framgång att göra. 

Jag vill att min arbetsplats ska vara associeras till positiva saker. Det handlar liksom om hur 

omvärlden ser på mig och mina kollegor’’ 

 
-Tony 
 
När vi under intervjuerna frågade veterinärerna varför de anser att identiteten är viktig för en 

organisation var flera eniga om att det är viktigt för dem att arbeta på en arbetsplats med 

sunda värderingar. ‘’Man vill inte bli associerad med ett företag som är välkänt för att lura 

sina kunder’’ förklarar Eli. 

 

 ‘’Jag började arbeta på Distriktsveterinärerna av en slump efter min examen. Jag hade dock 

aldrig stannat i organisationen om det var så att jag inte stod för allt organisationen står för. 

Jag är ännu mer tacksam nu när Distriktsveterinärerna tar sina anställda på allvar genom 

att ge oss en stabil lön som är oberoende av säsong. Distriktsveterinärerna har alltid haft en 

taskig personalpolitik men nu känns det som att det händer saker. Jag känner mig mycket mer 

lugn nu när jag vet vad jag kommer att tjäna varje månad.’’ 

-Robyn  

 

Med hjälp av Whetten & Godfreys (1998) organisationsteori tolkar vi det som att identiteten 

kopplad till en organisation är viktig för individer eftersom att det handlar om kunna utmärka 

sig från övriga konkurrenter på marknaden, samt för att kunna klara av stormigare perioder. 

Vi tolkar det även som att veterinärerna värdesätter att deras arbetsgivare står för sunda 

värderingar för att kunna utföra sitt arbete på bästa, möjliga sätt. Vidare förklarade flertalet av 
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veterinärerna att de valde Distriktsveterinärerna på grund av att de inom organisationen får 

möjlighet att arbeta med samtliga djurslag. ‘’På många andra veterinärkliniker får man bara 

jobba med smådjur’’ förklarar Billie. Detta förklarar Whetten & Godfrey (1998) är en del av 

organisationsidentiteten då det får organisationen att skilja sig mot övriga konkurrenter på 

marknaden.  

4.4 Veterinärer och motivation  

Det positiva med det gamla avtalet var att man i perioder kunde tjäna mycket pengar om man 

avsatte mycket tid för jourer. Som individ hade man en stor påverkan på lönen. Dock 

upplevde jag en stor stress i det gamla avtalet under lugnare perioder. Jag upplevde då en 

stress och oro inför att inte veta om jag skulle få en tillräcklig lön just den månaden. Jag 

upplevde det också som negativt att jag och mina kollegor inte kunde ägna oss åt endast våra 

intresseområden eftersom att smådjur gav bättre betalt än exempelvis köttdjur. De 

veterinärer, inklusive mig själv som gillar de stora djuren kunde därför inte specialisera oss 

inom vårt intresseområde tidigare. Det skapades ett större fokus på lön tidigare och nu 

upplever jag redan på kliniken att det är en bättre stämning. Det är som att alla har fått en 

förståelse för varför vi valde yrket från första början.’’ 

-Mika  

 
 
Vi ser under studien att flertalet av veterinärerna trivs bättre med den nya löneavtalet trots att 

de även förklarar att de trivdes bra med det gamla löneavtalet. Respondenterna berättar att de 

tidigare trivdes med att man fick betalt för utförda arbetsuppgifter och därmed kunde få en 

hög lön. Trots att flertalet av veterinärerna numera tjänar mindre berättar dem att de trivs 

bättre med det nya löneavtalet. Detta eftersom att man nu kan fokusera på sina 

intresseområden utan att lönen påverkas samtidigt som att arbetsgrupperna på klinikerna i 

många fall blivit förbättrade. ‘’Jag upplever att det är en mindre stress på kliniken nu jämfört 

med tidigare. Visst är det kul att kunna tjäna mycket pengar men jag upplever en annorlunda 

stämning nu när samtliga veterinärer kan ägna sig åt sina intresseområden. Jag tycker trots 

allt att det är viktigare att jag får syssla med det jag tycker är roligt, samt att vi har det bra 

på kliniken jämfört med att ha en hög lön’’  förklarar Lo. Vi ser därför att arbetslaget och 
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utvecklingsmöjligheterna väger tyngre än lönen hos dessa respondenterna. Eftersom att vi 

förstår att våra respondenter tycker att utvecklingsmöjligheter på arbetsplatsen är viktiga så 

tolkar vi med hjälp av Bartol & Srivastava (2002) att belöningen kopplat till arbete kan vara 

att uppnå ett visst mål genom utveckling. 

 

 ‘’Jag har saknat att kunna arbeta nära mina kollegor. Jag värdesätter en stabil och bra 

arbetsgrupp där alla hjälps åt samt ägnar sig åt sitt intresseområde framför att få en hög 

lön’’ förklarar Kim. Med hjälp av Bartol & Srivastava (2002) förstår vi också att 

respondenternas inre motivation ökar genom att de finner tillfredsställelse i att arbeta med 

sina intresseområden. Vi tror därför att deras glädje och motivation ökar till arbetetet genom 

den nya löneavtalet eftersom veterinärerna numera får arbeta med arbetsuppgifter de finner 

intressanta. 

 

‘’Det bästa med mitt yrke är att jag får känna mig betydelsefull. Det är viktigt för mig att få 

göra en skillnad. Inte bara för djuren utan också för djurägarna. Det är trots allt dem som 

motiverar mig till att gå till jobbet en tidig morgon i februari månad när de är kallt, mörkt 

och dystert.’’ 

- Alex  

 
Vi har genomgående i våra intervjuer observerat att en gemensam faktor hos våra 

respondenter är meningsfullheten kopplat till arbete. Flera av våra respondenter förklarar att 

de tycker att det är viktigt att känna sig meningsfull på sin arbetsplats. Anthony et al. (2014) 

belyser att betydelsefullhet samt engagemang på arbetsplatsen ofta resulterar i inre 

motivation. Även Rosso, Dekas & Wrzesniewski (2010) hjälper oss att tolka 

meningsfullheten hos respondenterna då författarna förklarar att meningsfullhet är anknutet 

till den inre motivationen. Henny förklarar att om hon skulle vinna hundra miljoner på lotto 

så skulle hon fortfarande arbeta som veterinär. Henny förklarar också att hon skulle valt ett 

annat yrke om hennes främsta drivkraft var att tjäna så mycket pengar som möjligt. Alex 

förklarar vidare att veterinäryrket ibland är svårt att kombinera med familjeliv eftersom att 

det inkluderar natt och helgjobb samt oregelbundna arbetstider. ‘’ Jag känner mig aldrig helt 
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ledig men trots detta tycker jag att det är värt det. För mig är det extremt viktigt att få arbeta 

med det jag tycker är roligt och det är just djur. Jag älskar mitt yrke’’ förklarar Alex.  

 

Med hjälp av Anthony et al. (2014) och Vallerand (2012) tolkar vi det därför som att 

respondenterna tycker att arbetsuppgifterna i sig är tillfredsställande och motiverande vilket 

också får dem att stanna kvar i yrket trots att det stundtals innebär en del pusslande för att få 

ihop vardagen. Vi ser detta som argument för det stora engagemanget och drivkraften 

veterinärerna har för att hjälpa djur. Vi förstår vidare genom Anthony et al. (2014) att våra 

veterinärer finner en stark inre drivkraft och meningsfullhet i sitt arbete eftersom att de 

arbetar med ett yrke som de finner intressant och som de brinner för. Meningsfullheten 

beskrivs av Woods & Sofat (2013) som det positiva tillstånd en individ känner när personen 

gör något viktigt. Thomas (2000) beskriver vidare att när en individ arbetar med något som 

individen finner givande blir arbetet i sig inte längre någon börda. Samtliga veterinärer 

förklarar att de investerar mycket tid på sitt arbete och att veterinäryrket är en livsstil. ‘’Att 

vara veterinär innebär långa arbetsdagar och oregelbundna arbetstider. Det är en livsstil 

man väljer att leva’’ förklarar Alex. Även under våra observationer på kliniken i Växjö 

skapade vi oss en förståelse för att veterinärerna investerar mycket tid i sitt arbete. Vi ser det 

därför som att meningsfullheten till yrket är nära anknutet till det positiva tillstånd som 

individerna upplever när de exempelvis dagligen får rädda liv. Veterinärernas motivation är 

därför anknutet till betydelsefullheten i arbetet och i samhället.  

 

‘’Jag trivs med att ha ett flexibelt arbete där jag inte varje dag jobbar från 08.00 på 

morgonen till 17.00 på eftermiddagen. Jag trivs med att ha oregelbundna arbetstider för det 

passar mig och min livssituation bra. Jag trivs med att ingen dag är den andra lik. Variation 

är viktigt för mig. Det måste hända saker, annars blir jag omotiverad och tappar fokus.’’ 

-Mika 

 

Även Anthony et al. (2014) förklarar att ett intresse för arbetsuppgifterna är en drivande 

beståndsdel för att lyckas behålla motivationen. Vi ser detta hos våra responder då ett flertal 

respondenter berättar att det bästa med deras arbete är att det finns en stor variation i 

arbetsuppgifterna vilket gör arbetet föränderligt och mångsidigt. Exempelvis förklarar Mio 
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under intervjun att variationen i arbetet är en viktig del för att hon ska kunna trivas på 

arbetsplatsen. Flera av våra respondenter har även under intervjuerna berättat att en av de 

stora fördelarna med Distriktsveterinärerna som arbetsgivare är att man som individ får 

möjlighet att arbeta med olika djurslag vilket också ökar flexibiliteten i 

arbetsuppgifterna.‘’Jag vill kunna arbeta både på kliniken samt ute i fält. Jag vill också 

arbeta med akutsjukvård samt olika djurslag. Variationen är anledningen till varför jag sökte 

jobb hos Distriktsveterinärerna från allra första början’’ förklarar hon. Variationen som 

kommer med yrket ser vi därför med hjälp av Anthony et al. (2014) som en bidragande faktor 

som får veterinärerna att behålla den inre motivationen.  

 

Många av våra respondenter uttrycker även under intervjuerna att Distriktsveterinärerna 

många gånger kan anses vara en långsam organisation eftersom att det generellt sett tar lång 

tid att få igenom beslut. Några av våra respondenter förklarar också att det stundtals är svårt 

att få tag i ledningen, vilket exempelvis Kim förklarar är den största nackdelen med 

Distriktsveterinärerna som arbetsgivare. ‘’Det är en tungrodd organisation och det tar 

oerhört lång tid att få igenom beslut’’ förklarar Kim. Även Alex förklarar att hon upplever 

organisationen som byråkratisk. ‘’Det är frustrerande att inte kunna påverka sin arbetsplats i 

den mån man hade önskat’’ förklarar hon. Eftersom att flera av våra respondenter känner en 

frustration kring att inte kunna påverka organisationen i den utsträckning som de vill tolkar vi 

det som att respondenterna drivs av de inre motivationsfaktorerna. Vi skapar oss med hjälp av 

Gagne & Deci (2005) en förståelse för att individer som får påverka och engagera sig i sitt 

yrke också kan få en ökad inre motivation till arbetet. Vi tolkar det som att dessa individer 

har en önskan om att få påverka och engagera sig i organisationen. Vi tolkar det vidare med 

hjälp av Andersson-Stråberg et al. (2005) som att individerna känner sig orättvist behandlade 

sedan det nya löneavtalet trädde i kraft. Detta eftersom att medarbetarna upplever att de inte 

har så stor möjlighet att påverka sin arbetsplats. Vi får en förståelse för att veterinärerna 

känner att de inte kan påverka det beslut som tagits eftersom att det tar för lång tid att få tag 

på ledningen. 

 

Vidare förklarar Anthony et al. (2014) att känna sig involverad och delaktig är en viktig del 

av den inre motivationen. Om en individ inte känner sig involverad i beslut tenderar det att ge 
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en lägre grad av inre motivation. Detta syns också hos respondenterna när de förklarar att de 

känner en stor frustration kring att de inte fick veta om när de två beräkningsperioderna 

utfördes. Dessa respondenter uttrycker även ett missnöje kring att faktorer såsom hänsyn till 

utbildning, antal år inom organisationen och erfarenhet inte tagits hänsyn till i 

beräkningsmodellen. Billie uttrycker under intervjun en stor frustration kring avsaknaden av 

dessa faktorer. ‘’Problematiken med det nya löneavtalet är att jag och mina kollegor inte 

blivit rättvist behandlade i beräkningsmodellen. Det skapar en bitterhet på klinikerna 

eftersom att organisationen varken tagit hänsyn till utbildningsnivå, erfarenhet eller år inom 

organisationen vilket gör mig besviken.’’ Då veterinärerna inte känner sig involverade i 

organisationen och de reformer som sker så minskar också deras inre motivation för deras 

arbete. Eli uttrycker exempelvis en stor frustration kring den nya beräkningsmodellen och 

hon förklarar också att hon inte upplever en förbättrad arbetssituation. Frey & Osterloh 

(2011) skriver att individuella lönesättningar kan påverka prestationerna på arbetsplatsen 

positivt eftersom att det motiverar arbetstagarna, vilket är Distriktsveterinärernas målbild 

med reformen. Dock förstår vi med hjälp av Anthony et al. (2014) att en lön som anses vara 

orättvis också kan ha en negativ inverkan på individernas motivation. Vi tolkar det som att de 

veterinärer som säger att de missgynnats av det nya löneavtalet också har mist en del utav den 

inre motivationen. Exempelvis känner Mio att lönen är så pass orättvis att hon nu söker sig 

vidare till liknande tjänster på andra organisationer. ‘’Jag känner mig orättvist behandlad 

vilket gör att jag söker mig vidare till andra organisationer’’ berättar hon. Även Eli förklarar 

att hon känner en stor frustration kring utfallet av hennes nya lön. ‘’Genom att jag inte 

känner mig uppskattad av min arbetsgivare förlorar jag en del av min motivation. Jag tycker 

inte att det är lika kul att gå till jobbet längre’’ förklarar hon.  

 

‘’Veterinär är ett yrke jag trivs med och som jag tycker är kul. Dock kan jag se mig själv 

arbeta med andra yrken också. Andra yrken som inte har med djur att göra. Jag brinner inte 

för mitt yrke så pass mycket att det är det enda jag skulle kunna tänka mig att arbeta med’’ 

 
-Tony 
 
Trots att samtliga respondenter hävdar att de endast valde yrket på grund av intressen såsom 

djur, naturvetenskap och medicin kan vi se att respondenterna också drivs av yttre faktorer. 

 

63 



 
 
 
 

 

Vi har genom vår studie genomgående observerat att samtliga veterinärer drivs av yttre 

faktorer och att det har stor påverkan på deras arbete. Vi har även kunnat se att alla 

veterinärer inte har samma passion för sitt arbete. Två utav våra intervjuade veterinärer 

uttrycker att de skulle kunna tänka sig att arbeta med andra yrken som inte har med djur att 

göra. Exempelvis har Eli valt att börja omskola sig för att i framtiden kunna arbeta med ett 

annat yrke som inte är anknutet till djur. Även Tony berättar att hon inte brinner för sitt yrke 

så pass mycket att hon inte skulle kunna se sig själv arbeta med något annat. Mio förklarar att 

det nya löneavtalet förändrat arbetsgruppen eftersom att hon upplever att det numera finns en 

lägre ambition till att arbeta hårt. ‘’ Det är fler som numera inte vill ta in en patient som 

kommer in sent på dagen utan hänvisar patienten till jourhavande veterinär. Detta eftersom 

att man inte vinner något på att jobba över längre. Varken jag eller mina kollegor vill arbeta 

gratis’’ förklarar Mio. Gagne & Deci (2005) beskriver det som att individen inte har ett 

genuint intresse för aktiviteten och att det därför måste finnas andra yttre faktorer som driver 

på. Vi uppfattar det med hjälp av Deci & Ryans (2000) teori att respondenterna som är 

missnöjda med det nya löneavtalet på grund av att de inte längre tjänar lika mycket inte 

längre heller kan finna motivationen i arbetsuppgifterna. Detta gör också så att veterinärerna i 

slutet av arbetsdagen genom det nya avtalet hellre hänvisar patienten till jourhavande 

veterinär istället för att ta emot patienten själv.  Resultatet av att dessa individer inte längre 

finner drivkraften i pengar är att två utav respondenterna valt att söka sig vidare till andra 

arbetsgivare eller till och med yrken.  

 

‘’I det gamla löneavtalet fick du belöning om du arbetade hårt. Det syntes i slutet av 

månaden vem som hade stannat kvar och arbetat helger, kvällar och nätter. Ville man tjäna 

pengar kunde man tjäna pengar. Nu, i det nya avtalet spelar det ingen roll om man arbetar 

hårt eftersom att man inte belönas för det. Jag tar inte längre gladeligen emot en patient i 

slutet av dagen om jag vet att det innebär att jag kommer behöva jobba över. Det nya avtalet 

har förändrat min syn på min arbetsplats samt försämrat min motivation. Jag, och flera av 

mina kollegor saknar incitament till att arbeta hårt numera’’ 

- Mio  
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Samtliga av våra respondenter var under intervjuerna överens om att en av den stora 

fördelarna med det gamla lönesystemet var att man kunde tjäna mycket pengar om man 

arbetade hårt. Exempelvis Kim förklarar att hon tycker att det är svårt att motivera sig om 

hon inte får betalt för uppgiften. ‘’Jag har svårt att motivera mig om jag inte vet att jag 

kommer tjäna något på det’’ förklarar hon. Vi tror därför med hjälp av Frey & Osterloh 

(2011) att respondenterna motiveras av monetära medel och att lön är den primära 

motivationsfaktorn. Det överraskade oss under intervjuerna att samtliga veterinärer i det 

tidigare avtalet gärna tog en extra patient i slutet av dagen eftersom att detta ledde till en 

högre lön. När det nya löneavtalet sedan trädde i kraft berättar istället veterinärerna att de nu 

går hem vid dagens slut och inte med glädje tar en extra patient. Vi finner detta intressant 

eftersom att vi tidigare hade en uppfattning om att veterinärerna gärna tar en extra patient 

endast på grund av att de har ett stort djurintresse samt att de trivs i den omhändertagande 

rollen. Vi får en uppfattning om att lön därför har en stor betydelse i veterinärernas arbete. 

Lönens betydelse ser vi exempelvis hos Alex som förklarar att hon gillade att man efter 

perioder med hårt arbete belönades och visste om att man skulle bli välbetald i slutet av 

månaden. Alex förklarar också att hon upplever att klimatet i hennes arbetsgrupp blivit 

förändrad då det numera uppstår konflikter kring vem som ska ta den sista patienten i slutet 

av dagen.  

 

‘’Det pågår ständigt diskussioner på vår klinik kring vem som ska en extra patient eller en 

extra resa. Detta resulterar i konflikter och irritation eftersom att ingen vill arbeta extra utan 

att få betalt för övertiden. Sedan det nya löneavtalet trädde i kraft upplever jag en försämrad 

arbetsgrupp. Det är som att kollegorna inte längre är villiga att arbeta hårt’’  

-Alex 

 

Vi tycker detta är intressant då veterinärerna i det tidigare löneavtalet gärna arbetade över 

eftersom att de visste att det resulterade i en högre lön. Vi förstår det därför som att Alex, 

Alex kollegor och flertalet av våra andra respondenter såsom Eli och Mio därför motiveras av 

yttre belöningar som Vallerand (2012) beskriver vara exempelvis lön. Vidare beskriver Deci 

& Ryan (2000) att lön är knutet till kompetens och känslan av tillhörighet. Vi tror därför att 

de respondenter som har fått en lägre lön genom det nya avtalet också känner att deras arbete 
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inte längre är lika uppskattat. Detta gör att dessa individer inte längre känner att 

organisationen värdesätter dem lika högt eftersom att veterinärerna känner sig mindre 

uppskattade av sin arbetsgivare. ‘’Jag upplever inte att min arbetssituation förbättrats sedan 

det nya löneavtalet trädde i kraft, snarare tvärtom. Jag känner mig sviken av min 

arbetsgivare’’ förklarar Eli. Vi kan även se detta i den förändrade arbetsgruppen eftersom att 

vissa av kollegorna inte fått en förändrad lön vilket skapar klyftor på arbetsplatsen där vissa 

känner sig mindre uppskattade av arbetsgivaren. ‘’Genom det nya löneavtalet blev det svart 

på vitt hur mycket alla på kliniken tidigare tjänat vilket resulterade i irritation och 

avundsjuka’’ förklarar Alex. Följden av den minskade lönen blir därför att individernas 

motivation till arbetet minskar. Vi tolkar även detta med hjälp av Andersson-Stråberg et al. 

(2005) teori om procedural orättvisa där orättvisa uppstår bland kollegorna då gapet mellan 

löneavtals-örändringen är för stort. De kollegor som nu känner att lönen minskat tappar sin 

motivation eftersom att de känner sig orättvist behandlade. 

 

‘’Jag upplever numera att all stress som jag upplever på min arbetsplats är obefogad. Varför 

ska jag stressa med att hinna med så många klienter varje dag om det ändå inte lönar sig’’ 

-Eli  

 

Vi ser även under vår studie att flertalet av respondenterna uttrycker en stor besvikelse kring 

att de inte längre kan tjäna ‘’obegränsat’’ med pengar. Detta trots att de tidigare sagt att deras 

största motivationsfaktor inte är lön och att lön aldrig var viktigt vid val av yrke. Vi ser detta 

tydligt under Elis intervju som uttrycker att hon tidigare kunde acceptera stressen eftersom att 

hon visste att hon tjänade pengar genom att hon hade en hög arbetsbelastning. Nu känner Eli 

istället att hon inte belönas utefter prestation och att stressen därför är obefogad. Eli säger 

därför emot sig själv när hon förklarar att hon endast valde yrket på grund av sitt djurintresse. 

Trots att hon förklarar att lönen inte fanns i åtanke vid val av yrke berättar hon indirekt att det 

måste finnas en hög monetär belöning för att hon ska finna motivation i sitt yrke. Anthony et 

al. (2014) förklarar vidare att en för låg lön kan upplevas som orättvis och omotiverade och 

därför också minska den inre motivationen. Vi förstår det därför som att dessa veterinärer 

finner drivkraft i pengar. Detta då de veterinärerna finner motivationen i belöningar av 

monetär form såsom provision. Finner inte dessa respondenter motivationen i de yttre 
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faktorerna minskar motivationen. Vi upplever därför att flera av veterinärerna motiveras till 

stor del av yttre monetära medel, trots att de påstår att exempelvis lön inte är speciellt viktigt.  

 

Det faktum att många veterinärer till stor del motiveras av yttre faktorer, trots att de även 

finner yrket som tillfredsställande problematiserar därför de studier som hävdar att veterinärer 

endast drivs av inre motivationsfaktorer. Flertalet av våra respondenter förklarar också under 

intervjutillfällena att deras kollegor valt att söka sig vidare till andra arbetsgivare. Under 

intervjun med Lo förklarar hon att arbetsgruppen förändrats sedan det nya löneavtalet trädde i 

kraft. ‘’Jag har en hel del kollegor som varit anställda på Distriktsveterinärerna i många år 

nu som valt att säga upp sig eller som söker nya jobb på grund av att de blivit nedberäknade 

i den nya beräkningsmodellen. De finner inte längre samma lust till arbete när de inte 

belönas utefter prestation’’ förklarar hon. Vi ser därför detta som ett ytterligare bevis på att 

ett flertal av veterinärerna drivs av yttre faktorer som också i flertal av fallen tar större plats 

än den inre motivationen. Exempelvis förklarar Eli att hennes motivation minskat sedan det 

nya avtalet trädde i kraft. Hon förklarar vidare att hon därför börjat att omskola sig till ett 

yrke som inte har en koppling till djur. Vi ser därför att lön är så starkt anknutet till 

motivation för Eli och att den omhändertagande rollen samt att intresset för djur inte är 

tillräckligt stark för att Eli ska kunna behålla motivationen när lönen minskar. ‘’Visst är det 

viktigt att trivas med sina arbetsuppgifter, men jag har svårt att motivera mig när jag inte 

längre kan tjäna samma summa pengar’’ förklarar hon.  

4.5 Hand i hand  

Från ovanstående analyser samt presentation av empiri så uppfattar vi att yttre och inre 

faktorer vid flertalen av tillfällen hör ihop och inte bör separeras. Med hjälp av Frey & 

Osterloh (2011) förstår vi att yttre och inre motivation i många fall kan gå hand i hand då en 

påverkan av ena faktorn ofta innebär en påverkan på den andra. Vidare beskriver Frey & 

Osterloh (2011) att en individ kan känna en stark inre motivation till sitt arbete men att den 

inre motivationen kan bli svagare i de fall då organisationen väljer att fokusera mer på de 

yttre motivationsfaktorerna. Exempelvis uttrycker flera av veterinärerna under intervjuerna 

att de upplever en förändrad arbetsgrupp ur ett negativt perspektiv sedan det nya avtalet 

trädde i kraft. Detta eftersom att arbetssituationen blev turbulent då det uppstod stora klyftor i 
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hur mycket veterinärerna tjänar. Några av våra respondenter, exempelvis Alex förklarar även 

att många av deras kollegor valt att säga upp sig på grund av missnöje som följd utav det nya 

avtalet. ‘’Då en del av mina kollegor valt att säga upp sig uppstår ett stort problem på vår 

arbetsplats. Organisationen har inte heller lyckats rekrytera nya veterinärer eftersom att de 

nyanställda blir erbjudna en alldeles för låg lön’’ förklarar hon.  

 

Vi ser med hjälp av Nilsson & Olve (2013) att det skapas en utträngnings-effekt där de yttre 

faktorerna minskar den inre motivationen hos veterinärerna. Utträngnings-effekten ses även i 

Mios resonemang när hon förklarar att hon inte längre gladeligen tar den sista patienten om 

hon vet att det innebär att hon kommer att få arbeta övertid. Detta eftersom att hon anser att 

hon inte längre finner samma motivation till arbete då hon inte belönas för arbetsinsatsen. Vi 

ser dock även att det har gett motsatt effekt på vissa kliniker då vissa av veterinärerna berättar 

att de trots en lägre lön fortfarande trivs bättre med det nya löneavtalet. Detta för att 

arbetsgrupperna numera lättare kan hjälpas åt samt fokusera på de arbetsuppgifter som de 

tycker mest om. Exempelvis förklarar Charlie att hon tycker att det gamla avtalet var bra då 

man kunde tjäna mycket pengar. Trots detta tycker hon att det nya avtalet passar henne bättre 

eftersom att hon inte längre upplever samma stress samt att hon numera kan fokusera på de 

djur som hon finner mest intressanta.  

 

‘’Visst är det alltid kul att tjäna mycket pengar, det vill vi väl alla. Jag värdesätter dock inte 

pengar allra högst. För mig är det viktigaste att jag trivs med mina kollegor i den gemenskap 

vi har. Jag värdesätter också att kunna fokusera på de arbetsuppgifter som jag tycker är 

roligast. Så länge ekonomin går ihop finner jag ro’’ förklarar Charlie. Vi ser därför att trots 

att hon drivs av yttre faktorer så är de inre motivationsfaktorerna viktigare för henne.  

Nilsson & Olve (2013) förklarar vidare att utträngnings-effekten även kan ske tvärtom och vi 

ser därför att den inre motivationen ökar hos dessa individer vilket gör att den yttre 

motivationen istället minskar.  

 

‘’I det tidigare avtalet funderade jag ofta på varför jag ska hjälpa en kollega om jag ändå 

inte får betalt för det?’’ 

-Kim  
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Kim uttrycker under sin intervju att hon tidigare upplevt att det varit svårt att motivera sig när 

hon inte fått betalt för utfört arbete. Exempelvis när hon i det gamla avtalet hjälpte en kollega 

och kollegan fick betalt för utfört arbete. Kim förklarar att hon tidigare funderat på ‘’varför 

ska jag göra detta om jag ändå inte får betalt för det?’’. Detta påvisar att även om Kim 

förklarar att hon älskar och brinner för sitt yrke så har hon ändå en inflytelserik yttre 

drivkraft. Den yttre drivkraften gör så att de inre motivationsfaktorerna, exempelvis 

arbetsuppgifterna inte är lika motiverande eftersom att de inte resulterar i yttre 

motivationsfaktorer såsom lön. Vi uppfattar det med hjälp av Frey & Osterloh (2011) som att 

de yttre faktorerna har en inverkan på hennes inre motivation. Vi ser även med hjälp av 

Vallerand (2012) att det tyder på att den yttre motivationen försvagar den inre motivationen 

då drivkraften efter pengar tar över. Dessutom förklarar respondenterna att det var orättvist 

eftersom att deras arbetsinsatser värderades olika. Genom Frey & Osterlohs (2011) 

resonemang skapar vi oss en förståelse för att yttre faktorer påverkar de inre faktorerna. 

Respondenterna förklarar att det genom det gamla löneavtalet var svårt att endast arbeta med 

stora djur vilket många utav respondenterna uttrycker att de föredrar att göra. ‘’Jag arbetar 

helst med stora djur för jag tycker att det är mycket roligare. Det borde inte spela någon roll 

om man räddar livet på en katt eller en ko’’ förklarar Eli.  

Ersättningen som tidigare var baserad på om veterinärerna hanterade små eller stora djur 

skapade en orättvisa i lönerna på klinikerna. Nilsson & Olve (2013) förklarar att om vissa 

individer på en organisation belönas med yttre belöningsfaktorer på grund av deras specifika 

arbetsuppgifter kan detta även påverka andra individer på organisationen. Då kan resterande 

individer på organisationen även vilja arbeta med dessa uppgifter och bortprioritera 

resterande arbetsuppgifter som då endast är drivna av inre motivationsfaktorer. Vi tror därför 

att vissa av veterinärerna har upplevt en stress över att inte kunna arbeta med de djurslag som 

de egentligen vill på grund av att dessa har gett mindre betalt. Trots att den inre motivationen 

fortfarande har funnits där så har de yttre belöningarna tagit över. Vidare beskriver 

respondenterna att stressen kring att behöva hinna med så många klienter som möjligt 

skapade mycket övertid hos veterinärerna i det tidigare avtalet.  
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Vissa av respondenterna förklarar också att lönerna tidigare kunde svänga mycket mellan 

månaderna beroende på var i landet man arbetade. Detta eftersom att vissa av distrikten har 

mindre att göra medan vissa distrikt är fullbokade året om. Kim ger oss ett exempel där hon 

berättar att de på hennes klinik generellt sett har mer att göra under våren då hästarna fölar. 

De veterinärer som arbetar i distrikt som generellt har mindre att göra eller är beroende av 

årstid uttrycker därför en viss oro kring att få ihop tillräckligt med klienter varje månad. ‘’På 

min klinik tjänade vi olika beroende på årstid. Sommartid har vi generellt sätt mycket mer att 

göra medan det är lugnare på vinterhalvåret. Visst skapar de en inre stress att inte veta om 

man kommer att få ut en hygglig lön under vintern’’ förklarar Charlie. Vi tolkar dessa 

berättelser som att vissa av våra respondenter trivs med tryggheten som kommer med en fast 

lön. Vi förstår med hjälp av Anthony et al. (2014) att en fast lön kan vara motiverande för 

dessa individer då det resulterar i att individerna känner sig uppskattade och värdefulla på sin 

arbetsplats.  

 

 

‘’Trots att jag värderar trivseln på min arbetsplats mer än lönen så är det självklart 

motiverande att veta att jag i slutet av månaden kommer att få en stor lön utbetald’’ 

-Henny 

 

Nilsson & Olve (2013) beskriver vidare att både inre och yttre motivation är av intresse för 

individer. Därför ska varken inre eller yttre motivation ses som något rätt eller fel enligt 

författarna. Vallerand (2012) argumenterar vidare för att den högsta nivån av motivation nås 

genom en kombination av både inre och yttre motivationsfaktorer. Vi ser dessa resonemang 

hos våra respondenter som fastslår att deras stora intresse är djur och att de älskar att arbeta 

som veterinärer. Vi förstår det därför som att våra respondenter har en stor kärlek för djur 

men vi upplever dock ett yttre driv hos många utav våra respondenter. Exempelvis när vi ser 

att de trots deras inre motivation också drivs av yttre faktorer såsom monetära medel. Vi ser 

det därför som att kombinationen av inre och yttre motivationsfaktorer får veterinärerna att 

känna en stor drivkraft för sitt yrke. 
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4.6 “Hur saker blir gjorda här.” 

Schein (2010) beskriver att kulturen kommer till uttryck i organisationer genom artefakter 

som beskrivs vara exempelvis den fysiska miljön, arbetskläder, ritualer och språk. Lokalerna 

på Distriktsveterinärernas klinik i Växjö är sterila, minimalistiska samt kala. På väggarna 

hänger endast några informationsblad samt övriga faktablad som visar olika djurarter. 

Lokalerna påminner om en typisk sjukhusmiljö där man som besökare får ett intryck av att 

det pågår någon form av medicinsk, statlig verksamhet i lokalerna. Vi som observatörer möts 

även av ett stort öppet kontorslandskap. Vi slås dock av tanken att kontoret är tomt på 

människor i relation till dess storlek vilket tyder på att veterinärerna som är baserade i Växjö 

ofta är ute på fält och arbetar. Klinikchefen Karin Annborn bekräftar detta då hon förklarar att 

kliniken i Växjö skiljer sig från många andra kliniker runt om i Sverige då de mestadels 

arbetar med stora djur ute i fält. Schein (2010) förklarar att kulturen i organisationer är 

uppbyggda av den sociala konstruktionen mellan individer vilket vi också uppfattar genom 

intervjuerna. De intervjuade veterinärerna belyser skilda kulturer på sina kliniker vilket tyder 

på hur stor påverkan individerna har  på kulturen. Under vår observation möts vi av några 

veterinärer varav en utav veterinärerna berättar att hon är påväg hem för att vila då hon har 

jour samma natt. Vidare förklarar Schein (2010) att organisationskulturen är dynamisk då den 

är konstruerad av individers interaktioner med varandra. Karin Annborn berättar för oss att 

det gamla löneavtalet var en stor nackdel för deras klinik eftersom veterinärerna mestadels 

arbetar med stora djur på Växjö-kliniken. Vi tolkar det med hjälp av Schein (2010) som att 

organisationskulturen förändras eftersom att det nu blir enklare att utföra sina arbetsuppgifter 

tillsammans utan att tänka på sin lön. Genom att veterinärerna nu kan samarbeta mer 

förändras också organisationskulturen. 

 

Vi observerar att samtliga veterinärer pratar med varandra sinsemellan professionellt men 

med glädje och välmening vilket tyder på att de på kliniken i Växjö gärna hjälps åt och 

samarbetar vilket även Karin Anneborn intygar om.  När vi under intervjuerna frågar de 

anställda kring deras upplevelse av organisationskulturen på Distriktsveterinärerna förklarar 

Lo att hon upplever att kulturen stundtals kan vara hierarkisk.  
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‘’Som ny veterinär har du inte alltid så mycket att säga till om. Du gör som du blir tillsagd 

och finner dig i det. Jag märker att det går vidare ner i generationerna. Det känns fel att 

säga det, men jag upplever nog att jag stundtals kör över de nya i organisationen även om 

jag inte menar något illa’’ 

-Lo 

 

Lo utvecklar sitt resonemang genom att förklara för oss att hon tror att det nya löneavtalet på 

sikt kommer att förändra den hierarkiska uppbyggnaden. Hon förklarar att genom att alla har 

en fast lön kommer det inte bli någon hierarkisk fördelning kring vem utav veterinärerna som 

får ta de jobb som exempelvis genererar i minst ersättning. Även Kim tar upp den hierarkiska 

organisationskulturen.  

 

‘’Jag upplever att vi har en bra kultur på Distriktsveterinärerna generellt sett där vi arbetar 

med varandra istället för emot. Jag kan dock inte sticka under stolen med att organisationen 

är hierarkiskt uppbyggd. Det fungerar lite som ett maktspel där de nyanställda är längst ned i 

hierarkin’’ 

-Kim 

 

 

Även Kim intygar att hon upplever att den hierarkiska uppbyggnaden redan minskat på 

hennes arbetsplats sedan det nya avtalet trädde i kraft. Vidare förklarar Kim att under den tid 

som hon arbetat på Distriktsveterinärerna har det alltid funnits en hierarki där de yngre och 

nyutexaminerade fått anpassa sig efter de äldre och mer erfarna veterinärerna. ‘’ Det handlar 

om att det alltid varit så, vi har nog inte ens tidigare reflekterat kring att det är så’’ förklarar 

hon. Vi ser med hjälp av Alvesson (2013) att organisationskulturen därför är ett resultat av 

många års ritualer då det alltid varit på ett visst sätt. När en ny individ börjar arbeta på 

organisationen fostras individen in i organisationskulturen. Vi ser de omedvetna beteendena 

som grundläggande antaganden liksom Schein (2010), då det handlar om omedvetna 

uppfattningar som styr hur man beter och uppför sig. I enlighet med Schein (2010) förstår vi 

det som att den hierarkiska organisationskulturen kommer att förändras på sikt då kulturen är 

beroende av individerna och deras interaktioner.  
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Henny knyter också an till organisationskulturen när hon berättar att de på organisationen 

arbetar mot gemensamma värderingar. Hon förklarar att man som ny på organisationen får 

lära sig om de olika normerna, värderingarna och idealen som man arbetar mot på 

Distriktsveterinärerna. ‘’Jag kan inte tala för samtliga inom organisationen men för mig är 

det viktigt att vi sprider vårt budskap kring vad vi är och står för vidare ner till de nya 

veterinärerna’’ förklarar Henny. Vi tolkar det som att Henny beskriver vad Schein (2010) 

kallar för gemensamma värderingar, uppfattningar och ideal vilket ligger till grund för 

organisationskulturen. När vi besöker Distriktsveterinärernas klinik i Växjö skapar vi oss en 

förståelse för att värderingarna är likasinnade vilket märks i det uttryck som veterinärerna ger 

gentemot varandra.  

 

Flertalet av veterinärerna berättar under intervjuerna att de trivs bättre med det nya 

löneavtalet då lönen är mer rättvis jämfört med tidigare. Det behöver inte längre vara 

diskussioner om vem som behandlar smådjur eller stordjur och vi förstår det som att detta 

påverkar organisationskulturen. På Växjös klinik pratar de professionellt och trevligt med 

varandra och vi förstår att deras beteende har påverkats positivt av det nya löneavtalet. Med 

hjälp av Kiefer (2005) tolkar vi det som att veterinärernas beteende har påverkats positiv i 

den riktning att de nu kan hjälpas mer åt och rutinerna kan speglas annorlunda. 

 

“Jag tycker att vi är mycket mer snälla mot varandra sedan det nya löneavtalet. Det är en 

helt ny jargong mellan oss som kollegor och vi kan ha mer roligt tillsammans samtidigt som 

jag märker att många mår mycket bättre. Jag skulle säga att det numera känns som att 

komma till en helt ny arbetsplats. Vi arbetar med varandra istället för mot varandra nu. ”  

- Charlie 

 

När Charlie berättar att det numera känns som att komma till en helt ny arbetsplats ber vi 

henne vidareutveckla. “Mina kollegor kommer numera tidigare till jobbet, det känns som att 

folk mer genuint tycker om sitt jobb nu. Morgonrutinerna ser helt annorlunda ut nu och det 

läggs ett större fokus på att vi ska umgås och dricka en kopp kaffe på morgonen. Förut var 

det bara stress och en kopp kaffe ansågs inte vara så viktigt. Kollegorna rusar inte heller 
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längre hem på eftermiddagen. Det känns som ett steg i rätt riktning när man ser att 

kollegorna prioriterar att umgås ” berättar Charlie. Vi tolkar det med hjälp av Jacobsen & 

Thorsvik (2002) som att rutinen ser annorlunda ut på klinikerna. Det anses nu vara viktigt att 

uppleva gemenskap tillsammans med kollegorna vilket förändrar kulturen på organisationen. 

Genom Martin (2002) förstår vi att kulturen handlar om “hur saker blir gjorda här”. Genom 

det nya löneavtalet kan vi genom våra intervjuer och våra observationer skapa oss en 

förståelse för att deras sätt att göra saker inom organisationen har förändrats. Detta även om 

det bara är småsaker som bidrar till helheten.  
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6. Diskussion 

 

I detta kapitel för vi en diskussion och resonerar kring våra tolkningar av det empiriska 

materialet. Detta ger oss en grund för nästkommande kapitel där vi besvarar vår ställda 

frågeställning. 

 

 

Vi har genom våra intervjuer och observationer skapat oss en förståelse för att upplevelserna 

av en organisationsförändring skiljer sig åt mellan veterinärerna på de olika klinikerna. Under 

vår studie har flertalet av veterinärerna förklarat för oss att de upplever förändringar på deras 

arbetsplats som skrämmande. Vi finner det intressant att flera av veterinärerna är överens om 

att det skapas en oro på klinikerna när arbetslagen förändrats. De förändrade arbetslagen 

beror bland annat på att flera av kollegorna valt att säga upp sig till följd av det nya avtalet. 

Vi tolkar det som att veterinärerna har ett behov av trygghet samt att de upplever det som 

besvärligt, skrämmande och mödosamt när deras arbetsmiljö förändras. Studien visar också 

på att förändringar inte alltid nödvändigtvis måste försämra arbetsplatsen. Det är reformen i 

sig själv samt den bristande kommunikationen som skapar ett motstånd från de anställdas 

sida. Under intervjuerna får vi även en uppfattning om att veterinärerna känner sig 

nedprioriterade och mindre uppskattade av sina arbetsgivare.  

 

Vi upplevde det som intressant när några av veterinärerna förklarade att de upplever en 

försämrad arbetsgrupp genom det nya avtalet. De försämrade arbetsgrupperna beskrivs bero 

på en ökad mängd stress i arbetsgrupperna samtidigt som flera av de anställda fått lägre löner. 

Detta gör att veterinärerna inte längre kan motivera sig med hjälp av lön. Vi finner detta 

intressant eftersom att en av de stora anledningarna till genomförandet av 

organisationsförändringen var att skapa bättre arbetsförhållanden för de anställda. Vi tolkar 

det också som att vissa av veterinärerna upplever en förbättrad grupptillhörighet och en 

starkare gruppidentitet efter genomförandet av det nya avtalet. Förbättringen beskrivs som ett 

resultat av att de numera kan hjälpas åt och samarbeta. Vi blev vidare förvånade över det 

faktum att vissa av veterinärerna tidigare gärna tog en patient i slutet av dagen men sedan det 
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nya avtalet trädde i kraft väljer att inte göra det. Detta förvånar oss eftersom att de tidigare 

beskrivit att deras stora djurintresse är den ensamma faktorn bakom valet av yrket. Vi 

upplever därför att deras handlingar inte helt stämmer överens med deras ställningstaganden 

då vi förstår att lön har en större påverkan på veterinärerna än vad de själva tror. Vi uppfattar 

det därför som att de tidigare tog den sista patienten på grund av lön och inte på grund av 

intresset för djur, vilket de själva förklarar att de gjorde.  

 

Något som intresserade oss under intervjuerna var veterinärernas skilda upplevelser kring 

motivation anknutet till organisationsförändringen. Vi tolkar det som att några av 

veterinärerna värdesätter känslan av att känna sig meningsfull. Det är även betydelsefullheten 

som är en bidragande faktor till att resterande veterinärer är negativt inställda gentemot det 

nya avtalet. Detta eftersom att de inte känner sig rättvist behandlade vilket i sin tur resulterat i 

att deras motivation minskat. Under intervjuerna förklarar även veterinärerna att de upplever 

en orättvisa mellan lön och prestation. Vi upplever att det gemensamt hos veterinärerna finns 

en stor frustration kring att de upplever att de inte blir belönade efter prestation. Veterinärerna 

förklarar att den organisatoriska orättvisan växt sig större efter införandet av det nya 

löneavtalet. Vi överraskades också av hur orättvist behandlade och förbisedda vissa av 

veterinärerna känner sig sedan det nya avtalet trädde i kraft. Detta eftersom att de inte känt 

sig inkluderade och prioriterade under löneavtals-förändringen. Vi tolkar det som att 

orättvisan är en av de stora anledningarna till att några av veterinärerna upplever den 

organisatoriska förändringen som misslyckad och oroväckande. 

 

Vidare fann vi det intressant under intervjuerna att flertalet av veterinärerna upplever en 

förändrad kultur på sina arbetsplatser. Veterinärerna beskriver att det nya avtalet skapade 

hierarkiska strukturer eftersom att varje individ var fokuserad på att ta emot de klienter som 

genererade i högst lön. Detta innebär att de nyanställda och oerfarna fick ta klienterna som 

krävde lång resväg eftersom att de ofta också resulterade i en lägre ersättning. Sedan det nya 

avtalet trädde i kraft och det inte längre görs skillnad på de olika djurslagen skapar vi oss en 

uppfattning av att organisationsförändringen kommer att resultera i att den hierarkiska 

uppbyggnaden kommer att minska på sikt. Detta eftersom att veterinärerna fostras in i 

klimatet när de börjar att arbeta på organisationen.  
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Vi tyckte även att det var intressant när några utav veterinärerna förklarade att de tycker att 

det uppstått en förbättrad gemenskap sedan det nya löneavtalet trädde i kraft. Detta eftersom 

att veterinärerna på klinikerna numera prioriterar och värdesätter sina kollegor och 

gemenskapen. Flera av veterinärerna var under intervjuerna öppna och ärliga med att yrket 

stundtals är ensamt. De förklarade också att de i det tidigare löneavtalet upplevde en sämre 

atmosfär mellan kollegorna då löneavtalet inte främjande samarbete. Vi blir därför positivt 

överraskade när flera av veterinärerna förklarar att de numera upplever en annan arbetsgrupp 

då de numera gärna tar en kaffe med varandra och prioriterar att umgås. Under våra 

observationer förstår vi därför att den gemenskap vi observerade inte alltid har varit lika 

självklar.Vi uppfattar det som att en stor anledning till varför dessa veterinärer trivs med det 

nya löneavtalet är att det bidrar till en bättre gemenskap och en möjlighet för veterinärerna att 

genomföra arbetsuppgifterna enklare.  

 

Målet med det nya löneavtalet var att göra Distriktsveterinärerna till mer attraktiva 

arbetsgivare med en mer hållbar arbetsbelastning och en god arbetsmiljö. Vi kan genom vår 

studie se att majoriteten av de studerade veterinärerna, trots sina förklarade för- och nackdelar 

trivs bättre med det nya löneavtalet. De tänkta målen har därför visat resultat utefter de 

observationer samt intervjuer som vi har gjort. Dock upplever vi även att 

Distriktsveterinärerna har betydelsefulla bitar kvar att arbeta med för att bemöta fler av de 

anställdas behov och önskemål. Exempelvis när det kommer till att engagera och involvera de 

anställda i betydelsefulla förändringar.  
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7. Slutsats 

 

I detta avslutande kapitel presenterar vi de slutsatser som vi har kommit fram till i vår studie 

genom att besvara vår forskningsfråga. Detta gör vi utifrån vårt empiriska material, våra 

tolkningar samt den teoretiska referensramen. Slutsatserna dras utifrån studiens 

forskningsfråga för att på så sätt kunna besvara studiens syfte. Vi presenterar sedan studiens 

praktiska och teoretiska bidrag för att avslutningsvis presentera förslag för framtida 

forskning. 

 

7.1 Forskningsfråga 

Forskningsfråga: Hur upplever medarbetare en organisatorisk löneavtals-förändring? 

 

Genom vår studie har vi skapat oss en förståelse för att medarbetarna på klinikerna reagerar 

och uppfattar en organisatorisk löneavtals-förändring olika. Vi har förstått att några utav 

veterinärerna upplever löneavtals-förändringen som oroande och skrämmande. Detta 

eftersom att flera av veterinärerna i studien upplever det som jobbigt och krävande när deras 

rutiner samt arbetsgrupp förändras. De veterinärer som upplever negativa känslor anknutna 

till organisationsförändringen upplever också en orättvisa eftersom att de känner sig 

nedprioriterade och mindre uppskattade av sin arbetsgivare. Orättvisan har resulterat i att 

vissa av veterinärerna söker nya tjänster och väljer att byta arbetsgivare. Till följd av 

orättvisan upplever veterinärerna att deras motivation för arbetet minskat. Dessa veterinärer 

upplever även en förändrad identitet i arbetslaget, eftersom att det numera uppstår mer 

konflikter mellan kollegorna till följd av missnöjet av löneutfallet. 

 

De veterinärer som upplever en förbättrad arbetssituation upplever att det nya löneavtalet 

främjar samarbete. Den förbättrade arbetssituationen grundar sig i att veterinärerna upplever 

att stressnivåerna har minskat på arbetsplatsen efter organisationsförändringen. Detta då 

veterinärerna nu vet vad de kommer att tjäna, vilket resulterar i att veterinärerna istället kan 

fokusera på kvaliteten i sina arbetsuppgifter. De tvetydiga känslorna och de olika 
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upplevelserna indikerar på de ambivalenta känslorna som veterinärerna känner inför 

organisationsförändringen.  

 

Samtliga veterinärer upplever att organisationskulturen har börjat att förändras på ett positivt 

sätt efter genomförandet av det nya löneavtalet. Detta eftersom att de tror att den hierarkiska 

uppbyggnaden kommer att försvinna på sikt då det inte längre görs skillnad på djurslag samt 

resväg. Det behöver därför inte heller existera ett maktspel mellan veterinärerna vilket de 

tidigare upplevt att det har gjort. Flera av veterinärerna upplever även en förbättrad 

arbetsplats då de numera gärna umgås och prioriterar gemenskapen mellan kollegorna på 

kliniken. 

 

7.2 Teoretiskt och praktiskt bidrag  

Vi har med vår studie påvisat den komplexitet som kan uppstå vid en organisationsförändring 

och hur åsikter kan skilja sig åt men samtidigt höra samman. Vi har skapat en djupare 

förståelse för medarbetares upplevelser av en organisatorisk löneavtals-förändring i form av 

en övergång från en kollektiv lönesättning till en individuell lönesättning. Den förståelse som 

vi har skapat i vår studie kan vara användbar av andra organisationer som vill implementera 

ett nytt löneavtal. Vår förhoppning är att organisationer kommer att tillämpa vår studie när de 

själva ska genomföra en löneavtals-förändring. Genom att organisationerna blir medvetna om 

de reaktioner som kan uppstå hos medarbetarna i samband med en löneavtals-förändring tror 

vi att det blir enklare att genomföra en förändring. Detta då organisationen enklare kan förstå 

reaktionerna. 

7.3 Framtida forskning 

Utifrån arbetets omfattning valde vi att göra telefonintervjuer och såg detta som en 

begränsning i vår studie. Vi rekommenderar forskare att vidare göra kvalitativa studier som 

skapar en ännu djupare förståelse för medarbetares upplevelser. Detta genom att exempelvis 

utöka antalet observationer där man ur fler perspektiv kan komma åt den sociala kontexten. 

Förslag för framtida forskning kan även vara att bredda urvalet av intervjupersoner. Vi har 
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under vår studie endast valt att intervjua veterinärer som fortfarande är kvar inom 

organisationen. Ett förslag är därför att även intervjua respondenter som redan valt att lämna 

organisationen för att få en djupare förståelse för upplevelserna av organisationsförändringen. 

Vidare ser vi att detta ämne även kan studeras i andra organisationer och yrken där processen 

inte är densamma. 
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8. Uppsatsens samhälleliga aspekt  

 

I denna del redogör vi kring uppsatsen samhälleliga aspekt. Vi för en kortfattad diskussion 

kring den medvetenhet som vi har av uppsatsen. 

 

 

Individuell lönesättning har blivit allt mer vanligt där teorin tyder på att individuell 

lönesättning ska öka motivationen bland anställda, vilket i sin tur även ökar produktionen och 

effektiviteten inom en organisation. Majoriteten av tidigare studier visar ett svagt positivt 

samband mellan motivation och individuell lönesättning. Vissa forskare belyser dock i sina 

studier motsatsen. I vår studie ämnar vi att skapa en djupare förståelse för medarbetares 

upplevelser av ett nytt löneavtal i form av ett nytt individuellt löneavtal. Genom vår studie 

kan vi se de ambivalenta känslor som kan uppstå genom en övergång från en kollektiv 

lönesättning till en individuell lönesättning. Vi ser därför att det inte går att göra alla nöjda på 

en organisation genom införandet av ett nytt löneavtal. Det finns människor som anpassar sig, 

men det finns även de individer som inte är lika anpassningsbara. Det är inte heller möjligt att 

svara på vem som anser vad. Därför ser vi genom vår studie att en organisation ska göra den 

förändring som gynnar verksamheten mest. Genom studiens process har vi förstått att det är 

svårt att ta hjälp av tidigare studier som avhandlar en individuell lönesättning. Detta eftersom 

att upplevelsen beror på fler aspekter än bara hur lönen beräknas. Det finns inga bevis på att 

en individuell lönesättning skulle ge positiva eller negativa resultat inom en organisation. 

Resultatet av en individuell lönesättning ser därför olika ut från studie till studie och denna 

medvetenhet stärker vi genom att påvisa de blandade känslorna som uppstår i samband med 

ett nytt löneavtal på Distriktsveterinärerna.  

 

Vi tror att vi med hjälp av vår studie bidrar till att skapa kunskap som sedan kan användas när 

en organisation vill implementera ett nytt löneavtal. Vi tror att studien kan vara till hjälp för 

att organisationer ska kunna få en förståelse för vilka ambivalenta känslor som kan uppstå. 

Detta i sin tur kan hjälpa organisationen att förstå hur ledningen ska vara till stöd genom hela 

processen och vilka delar av processen som kan vara mer problematiska än andra. Genom vår 
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studie tror vi att vi kan vara till hjälp för organisationer att förstå att det alltid kan uppstå 

motstånd och att detta inte är något som går att förutse. Vi tror därför att tidigare studier som 

avhandlar individuell lönesättning är behjälpliga i det avseendet att de skapar en medvetenhet 

kring komplexiteten som kommer med genomförandet av ett nytt löneavtal. Dock kan varken 

vår studie eller tidigare studier ge ett klart svar och bevisa vad som är rätt samt fel, vi skapar 

endast en djupare medvetenhet.  
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Exempel på hur beräkningsmodell fungerar: 
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Förklaring av bild: 

Perioden som lönen är framräknad på kan vara antingen 20160411-20170409 eller 

20170410-20180409. Om den anställdes framräknade period är  20160411-20170409 beror 

det på att personen inte varit i tjänst under minst 100 vardagar under perioden 

20170410-20180409. Det maximala antalet arbetsdagar minus de dagar som personen till 

exempel varit sjuk eller tjänstledig är alltså färre än 100. 

 

1. Antal möjliga arbetsdagar (vardagar) (kolumn F - bil. 1 Ny lönemodell)  

Maximala antalet vardagar som det är under beräkningsperioden. Helgdagar är 

borträknade. 

 

2. Antal möjliga arbetsdagar med hänsyn till din tjänstgöringsgrad och 

anställningsstart (kolumn H - bil. 1 Ny lönemodell)  

Maximalt antal arbetsdagar (vardagar) som du haft möjlighet att arbeta. Vi har tagit hänsyn 

till om du påbörjat din anställning under perioden samt vilken tjänstgöringsgrad du har. 

 

3. Antal dagar som du varit sjuk, tjänstledig, föräldraledighet, vård av barn m.m. 

(kolumn J - bil. 1 Ny lönemodell) 

Antalet dagar med sjukfrånvaro, tjänstledighet, föräldraledighet, facklig tid, arbete som 

skyddsombud, läkarbesök och vård av barn. 

 

4. Antal dagar som du tagit ut semester (kolumn K - bil. 1 Ny lönemodell)  

Antal semesterdagar som du tagit ut i ledighet. 

 

5. Antal dagar som du varit på utbildning, sammanträde m.m. (kolumn N - bil. 1 Ny 

lönemodell)  

Antal utbildningsdagar, sammanträde, flyttledighet, släktangelägenhet.  

 

6. Det totala arvode (inkl. beredskap) du tjänat in via debitering i LINK (kolumn R - 

bil. 1 Ny lönemodell) 
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Hur stort arvode, efter avdrag för assistentschablon, du debiterat för veterinäravgift, 

inställelseavgift och avlägset boende i LINK.  

 

7. Andel av arvodet som du tjänat in på normaltid, det vill säga på vardagar under 

dagtid (kolumn S - bil. 1 Ny lönemodell)  

 

8. Ersättning för arbete i projektgrupper m.m. 

Eventuell ersättning vid t.ex. arbete i projektgrupper eller manuellt registrerade ersättningar 

från löneadministratör. Innefattar enbart ett fåtal veterinärer. 

 

9. Summan av ditt arvode uppräknat med taxehöjningar (kolumn Y - bil. 1 Ny 

lönemodell) 

"Nr: 6" x "Nr: 7" + "Nr: 8" x taxeuppräkning av arvode. Taxeuppräkning görs i 

beräkningarna för att arvodet ska vara jämförbart med aktuella taxor. Hur mycket arvodet 

räknas upp med framgår under kolumnerna V, W och X i bilaga 1 Ny lönemodell. 

 

10. Den ersättning du fått för A-dagar som du tagit ut i ledighet (970 kr/dag) (kolumn Z 

- bil. 1 Ny lönemodell)  

 

11. Din totalsumma för arvode på dagtid (kolumn AA - bil. 1 Ny lönemodell)  

Hur stort arvode du tjänat in på dagtid under vardagar inklusive taxeuppräkning. "Nr: 9" + 

"Nr: 10"  

 

12. Din totalsumma för ditt arvode med hänsyn tagen till frånvaro (kolumn AC - bil. 1 

Ny lönemodell) 

Ditt arvode uppräknat med hänsyn tagen till beviljad frånvaro. "Nr: 11" / ("Nr: 2" - "Nr: 3" - 

"Nr: 4" - "Nr: 5") x ("Nr: 1" - "Nr: 4" - "Nr: 5") 

 

13. Den ersättning du fått vid semester och utbildning (kolumn AD - bil. 1 Ny 

lönemodell)  

Ersättning veterinär erhållit vid semester och utbildning för uteblivet tantiem.  
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14. Ditt arvode i snitt per månad (kolumn AF - bil. 1 Ny lönemodell) 

 ("Nr: 12" + "Nr: 13") / 12  

 

15. Din grundlön i den gamla lönemodellen (kolumn AG - bil. 1 Ny lönemodell)  

Din grundlön per månad som du hade vid byte av lönemodell (30/11-2018)  

 

16. Kompensation för tantiem (kolumn AI - bil. 1 Ny lönemodell)  

Tantiemdelen av ett eventuellt lönetillägg som du totalt haft under perioden. 

 

Nr:kolumn:  

17. Glesbygdstillägg (kolumn AJ - bil. 1 Ny lönemodell)  

Eventuellt glesbygdstillägg per månad  

 

18. Justering (kolumn AN - bil. 1 Ny lönemodell) 

I modellen används två beräkningsperioder, där i första hand period 2 används om det finns 

underlag som uppfyller kraven för bägge perioderna (se mer information i avtalet på 

Dv-Magasinet). Uppstår lägre lön för period 2 sker en höjning. Den räknas ut enligt att 

genomsnittslönen för bägge perioderna räknas ut. Därefter tas genomsnittslönen och 

subtraheras med den fasta lönen för period 2. Beloppet är maximalt 2 000 kr/mån. 

 

19. Din fasta lön under dagtid per månad (kolumn AP - bil. 1 Ny lönemodell) 

Din månadslön efter korrigering med -2,0 %. Korrigeringen finansierar bl.a. förbättrade 

ersättningar vid semester samt A-dagsledighet. ("Nr: 14" + "Nr: 15" + "Nr: 16" + "Nr: 17" 

+ "Nr: 18") x 98,0 %. 

 

Om den framräknade fasta lönen under dagtid per månad blir lägre än 32 000 kr justeras den 

upp till denna nivå. 

20. Dina nuvarande lönetillägg som kvarstår, stf. klinikchef, gränsveterinär m.m. 

(kolumn AX - bil. 1 Ny lönemodell) 
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Lönetillägg som fortfarande är aktuella och ska kvarstå såsom ställföreträdande klinikchef, 

tillförordnad klinikchef och gränsveterinär. 

 

21. Din fasta månadslön under dagtid inklusive tillägg (kolumn BA - bil. 1 Ny 

lönemodell)  

"Nr: 19" + "Nr: 20"  

 

22. Det arvode du på beredskap, i snitt per månad, tjänat in via debitering i LINK 

Det arvode du tjänat in under beredskapstid under beräkningsperioden. Beloppet är 

taxeuppräknat. "Nr: 6" x (100 % - "Nr: 7") / 12. Observera att ersättning vid beredskap även 

fortsättningsvis kommer vara rörlig. De ersättningar som presenteras här är enbart för 

information och det belopp som du på beredskap faktiskt tjänat in under 

beräknings-perioden. Om du exempelvis varit föräldraledig och bara gått beredskap under 

delar av beräkningsperioden är inte siffrorna uppräknade för att gälla hela perioden. 

 

23. Den fasta ersättning, i snitt per månad, du fått för vardagsberedskap 

Den fasta ersättning du fått för vardagsberedskap under beräkningsperioden. De 

ersättningar om beredskap som presenteras här är det som du tjänat in under 

beräkningsperioden, se ovanstående punkt. 

 

24. Din totala lön, i snitt per månad, inkl. beredskap  

"Nr: 21" + "Nr: 22" + "Nr:23" 
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Bilaga 2 

Intervjuguide  

 

1. Berätta kort om dig själv 

Ålder, kön, region respondenten arbetar i, hur länge respondenten arbetat för 

Distriktsveterinärerna samt hur länge individen arbetat som veterinär. 

 

2. Kan du presentera din arbetssituation?  

● Hur upplever du din arbetsplats? Vad är det bästa och sämsta med 

Distriktsveterinärerna som arbetsgivare?  

● Vad är det bästa med ditt yrke?  

● Vad är det sämsta med ditt yrke? 

● Vad fick dig att välja veterinäryrket? 

● Hade du lön i åtanke när du valde att studera veterinär? 

● Har du något/några egna husdjur? 

● Varför sökte du dig till Distriktsveterinärerna som arbetsgivare?  

 

3. Vad var din uppfattning kring det gamla löneavtalet?  

● Fördelar och nackdelar  

 

4.  Vad är din uppfattning kring det nya löneavtalet? 

● Fördelar och nackdelar 

 

5. Upplever du att det nya löneavtalet påverkat arbetsgruppen och isåfall hur?  

 

6. Vad motiverar dig på din arbetsplats? 

 

7. På vilket sätt hjälper mål dig i ditt yrkesliv? 

● På vilket sätt driver mål dig/ på vilket sätt upplever du att mål är viktigt för din 

motivation? 
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● Vad arbetar du mot för uppsatta mål? 

 

8. Ett av målen med det nya löneavtalet var att göra Distriktsveterinärerna till en mer 

attraktiv arbetsgivare. På vilket sätt har det nya löneavtalet påverkat din syn på 

Distriktsveterinärerna som arbetsgivare? 
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