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FÖRORD 
 
 
Detta är ett examensarbete inom civilekonomprogrammet med inriktning mot redovisning och 
styrning. Arbetet motsvarar 30 högskolepoäng och är ett avslutande moment inom 
utbildningen. Den resa som examensarbetet innebär har varit ett äventyr och vi är tacksamma 
för allt stöd och den hjälp som vi har fått av personer i vår närhet. Vi vill rikta ett stort tack till 
de som deltagit i denna studie och som därmed har gjort den möjlig och ett särskilt tack vill vi 
rikta till de arbetslag som låtit oss prova på att arbeta på STUK. Ett speciellt tack vill vi rikta 
till Johan Sandström som har varit handledare för oss i denna process. Vi vill också passa på 
att visa vår uppskattning till de som har varit hjälp och stöd under de seminarier som har 
genomförts. Ett särskilt tack vill vi också ge varandra, då vi båda två har varit en stor del i den 
process som har lett fram till denna studie.  
 
 
 
Anna Karlsson och Emil Helstad 
  



 
SAMMANFATTNING 
 
 
Denna uppsats handlar om motivation hos volontärer som arbetar för ett aktiebolag. Studien är 
genomförd med en kvalitativ ansats då ett specifikt fall har studerats. Fallstudien har skett inom 
organisationen STUK där den största delen av arbetskraften består av volontärer. 
Organisationen bedriver en restaurang- och nattklubbsverksamhet i Luleå För att kunna förstå 
detta ovanliga fenomen har teori inom arbetsmotivation, i denna studie, Tvåfaktorteroin 
använts. Kända teorier inom forskningsfenomenet volontärer och motivation har också 
tillämpats så som teori om inre och yttre motivation samt teori om gemenskap. Under studiens 
gång har ett antal paradoxer identifierats och för att analysera dessa har teorier om 
organisationskultur och organisationsstruktur tillämpats. De motivationsfaktorer som driver 
volontärerna att arbeta för et aktiebolag är (1) gemenskap, upplevelsen av att utföra en (2) god 
gärning, (3) personlig utveckling, (4) intresse för arbetsuppgiften och (5) förmåner.  Studiens 
slutsatser antyder att liknande motivationsfaktorer driver volontärer i aktiebolag som volontärer 
i andra organisationer. Detta kan till viss del bero på att de volontärer som denna uppsats 
undersöker har uppfattningen om att bolaget de arbetar för är en ideell förening. Forskningen 
inom området volontärarbete och aktiebolag är på ett tidigt stadium och denna uppsats ger ett 
bidrag till forskningsfältet inom motivation hos volontärer.  
 
Nyckelord: motivation, volontär, aktiebolag  
 
  



 
ABSTRACT  
 
 
This thesis regards volunteers and motivation in a joint-stock company. The research study is 
implemented by a qualitative approach and a specific case has been studied. The case study has 
been performed at the organisation STUK, where most of the workers are volunteers. The 
organisation operates a restaurant and a night club. To understand the unusual phenomena, that 
regards volunteers and joint stock companies, established theories in work motivation have 
been used. In this study, the Two-factor theory is one of the used theories. Known theories in 
the research field of motivation and volunteers have also been used. These theories regard inner 
motivation, external motivation, and interaction. During the study, several paradoxes have been 
identified. To analyse these paradoxes, theories about organisational culture and organisational 
structure have been used. The motivation factors that drive the volunteers to work in the 
company are the (1) solidarity with other volunteers, the experience of doing a (2) good deed, 
(3) personal development, (4) interest of the work task, and (5) benefits. The conclusion of the 
study implies that motivational factors that drive volunteers in joint-stock companies are the 
same as the motivational factors in non-profit organisations. This conclusion may depend on 
the perception of the volunteers in this study that are of the impression that they volunteer for 
a non-profit organisation. The field of research of the combination of volunteers and joint-stock 
companies is in an early stage and this thesis creates a contribution to this area.  
 
Keywords: motivation, volunteer, joint stock companies  
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1. INTRODUKTION 
I denna del presentas bakgrund till studien samt problemformulering. Senare i kapitlet 
skildras syfte och forskningsfråga.  I detta kapitel presenteras även studiens disposition. 
 
 
1.1 Bakgrund och problematisering  
 
Denna uppsats undersöker vad som motiverar volontärer att arbeta för ett aktiebolag. 
Kombinationen av volontärer och aktiebolag är, vad det verkar, ett sällsynt och 
motsägelsefullt fenomen. Volontärer arbetar vanligtvis för organisationer utan vinstdrivande 
syften. Detta menar Drucker (1989) som fastslår att volontärarbete är vanligt förekommande 
i ideella organisationer, men ovanligt inom företag vars syfte är att skapa vinst. Ideella 
organisationer är ofta icke-vinstdrivande organisationer och syftet med dessa är enligt Mazi 
(2015) att bidra till välfärd i samhället. Den vinst som dessa icke-vinstdrivande 
organisationer skapar används för att återinvestera i organisationen och på så sätt nå dess 
mål. Vinstdrivande organisationer syftar enligt Mazi (2015) till att skapa vinst. Ett aktiebolag 
är en typ av bolags– och organisationsform som strävar efter att generera just detta till bland 
annat sina ägare (SFS 2005:551 Aktiebolagslag). Clary och Snyder (1999) samt Bussel 
(2002) menar att volontärer inte motiveras av faktorer så som vinst och pengar.  
 
En volontär kan definieras som en person som arbetar mot låg eller ingen lön för utbildning 
eller ideella ändamål (Nationalencyklopedin, 1996). Dessa ideella ändamål kan gynna 
enskilda individer, grupper eller samhället som helhet (Geiser, Okun, & Grano, 2014).  Att 
utföra volontärarbete innebär enligt Wilson (2000) att frivilligt lägga sin tid och sitt 
engagemang för att skapa nytta för en organisation eller en grupp. Volontärarbete kan 
betraktas som en långsiktig aktivitet som har till syfte att förebygga olika problem i 
samhället. Vidare menar Wilson (2000) att volontärarbete förekommer när en vara eller 
tjänst produceras till ett lägre pris än marknadspriset. Detta innebär att de individer som får 
en mindre ersättning än vad som kan bedömas som skälig, ska betraktas som volontärer. 
Samtidigt menar Wilson (2000) att volontärarbete innefattar en rad olika typer av aktiviteter. 
Detta försvårar möjligheten att låta en teori förklara alla typer av volontärarbete då det finns 
stora variationer av områden där volontärer är verksamma. Att det finns en komplexitet när 
man studerar volontärer menar även Bussel (2002) som anser att gruppen individer som utför 
volontärarbete är diversifierad. 
 
Deci och Ryan (2000) beskriver begreppet motivation som en individs strävan och beteende 
som leder till önskade mål eller utfall. Motivation kan enligt forskarna delas upp i inre och 
yttre motivation där den inre motivationen stimuleras av uppgiften i sig, medan den yttre 
motivationen stimuleras av yttre belöningar.  För att motivera anställda är lön en vanlig yttre 
motivationsfaktor och fungerar som ersättning till arbetstagare i utbyte mot arbetstagarens 
tid och kompetens (Rozental, 2015; Sobson, 1990). Det finns dock organisationer som inte 
ersätter de anställdas arbete med lön och arbetskraften hos dessa organisationer består av 
volontärer. 
 
Arbetsmotivation inom vinstdrivande organisationer är ett forskningsområde som 
väletablerade teorier vuxit fram inom. En av dessa teorier är Tvåfaktorteorin framtagen av 
Herzberg, Mausner, Snyderman och Bloch (1959). Tvåfaktorteorin menar att det finns vissa 
faktorer som bidrar till motivation och andra faktorer som reducerar missnöje hos anställda. 
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Arbetsmotivation hos volontärer, är även det, ett område som det finns tidigare forskning 
kring. Majoriteten av denna forskning är dock utförd inom icke-vinstdrivande organisationer 
och under evenemang. Detta eftersom det är i dessa sammanhang som volontärarbetare ofta 
är verksamma (Drucker, 1989). 
 
Gray (2010) argumenterar för att många individer som arbetar med volontärarbete gör det 
för personlig utveckling, medan andra som utför volontärarbete gör det av självintresse eller 
för att individen delar organisationens värderingar. Motivationen till volontärarbete kan till 
stor del förklaras av att den som arbetar utan lön känner en stark personlig anknytning och 
passion för syftet med arbetet (Monga, 2006; Green & Chalip, 1998). Likartat menar även 
Giannoulakis, Wang och Gray (2007), att det som motiverar volontärer att arbeta är intresset 
för aktiviteten som utförs och viljan att vara en del av ett sammanhang. Författarna menar 
även att stödja något som volontärerna genuint tror på är starkare än egoistiska och sociala 
faktorer så som personlig utveckling och gemenskap. Detta utesluter dock inte, enligt 
författarna, att även de sistnämnda faktorerna motiverar volontärerna till viss del. 
 
Geiser et al (2014) undersökte vad som motiverade studenter att utföra volontärarbete och 
det gemensamma för volontärerna var att de motiverades av inre motivationsfaktorer vilket 
innebär att de motiverades av arbetsuppgifterna i sig eller av att de, i vissa fall även, ansåg 
sig dela organisationens värderingar. Studien hade en kvantitativ forskningsansats men 
förespråkar vidare studier inom området volontärarbete och motivation. Farrel och Johnston 
(1998) belyser dock att andra faktorer än inre och yttre motivation bör studeras när 
motivation hos volontärer undersöks. Författarna menar att även ledarskap och 
organisationens uppbyggnad har en stor inverkan på volontärers motivation. 
 
Närmast den här studiens intresse av motivation hos volontärer i aktiebolag kommer en 
kvantitativ studie utförd av Paco, Agostino och Nave (2013) som undersökte skillnaden på 
motivationsfaktorer bland volontärer inom företag och inom ideella föreningar. Studien 
fastslog att det finns skillnader i motivationsfaktorer beroende på vilken typ av organisation 
de volontärarbetade inom. Dock var även ett flertal motivationsfaktorer bland volontärerna 
överensstämmande. Till exempel var gemensamma värderingar den främsta 
motivationsfaktorn hos volontärer inom både vinstdrivande och icke-vinstdrivande 
organisationer. Studien efterfrågar dock ytterligare forskning inom området då forskningen 
inom området är sällsynt. Vår studie vill bidra till detta forskningsområde och skapa 
förståelse för vad som motiverar volontärer inom aktiebolag.  
 
 
1.2 Forskningsfråga och Syfte 
 

Vad motiverar volontärer att arbeta för ett aktiebolag? 
 
Syftet med denna studie är att först beskriva vad som motiverar volontärer att arbeta för ett 
aktiebolag. Detta sker genom en empiriskt grundad studie av volontärer som arbetar på 
aktiebolaget STUK, ett företag som driver bar – och restaurangverksamhet och är beroende 
av frivilliga studenter som arbetar som volontärer. Studien syftar därefter till att genom 
relevanta teorier kring arbetsmotivation skapa en ökad förståelse för vad som kan anses vara 
motsägelsefullt. Genom detta ämnar studien bidra med ökad kunskap till den förhållandevis 
ringa forskningen om vad som motiverar volontärer att arbeta för vinstdrivande 
organisationer. 
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1.3 Disposition  
 
I det första kapitlet kommer bakgrund och problemformulering att presenteras. I samma 
kapitel introduceras även studiens forskningsfråga samt syfte. I det andra kapitlet finns den 
teoretiska referensram som används för att förstå fenomenet och svara på forskningsfrågan. 
I det tredje kapitlet presentas metoden som beskriver hur studien är genomförd. I detta 
kapitel finns förklaringar till de val som är gjorda för utförandet av studien samt information 
om forskningsansats och tillvägagångssätt. I det fjärde kapitlet är den insamlade empirin 
presenterad och i det femte kapitlet analyseras denna empiri med hjälp av den teoretiska 
referensramen. I det sjätte och sista kapitlet presenteras studiens slutsatser och en avslutande 
diskussion hålls. Studiens disposition är illustrerad nedan. 

 
Figur 1: Studiens disposition  
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
I detta kapitel kommer relevanta teorier inom arbetsmotivation och motivation på 
individnivå att introduceras. Här presenteras även teorier inom organisationskultur och 
organisationsstruktur Därefter kommer tidigare forskning inom fältet för volontärers 
arbetsmotivation att presenteras. Slutligen kommer en teorimodell som sammanfattar den 
teoretiska referensramen. 
 
2.1 Inledning 
 
Inom fältet för arbetsmotivation finns etablerade teorier som förklarar vad motivation är och 
hur det uppstår. Teorierna ger även en förklaring till hur motivation kan förstärkas hos 
individer. En av de teorier som förklarar arbetsmotivation är Herzbergs, Mausners, 
Snydermans och Blochs (1959) Tvåfaktorteori som arbetades fram genom att undersöka 
anställda arbetare inom vinstdrivande organisationer. Tvåfaktorteorin har blivit något av en 
klassisk teori inom fältet för arbetsmotivation, vilket gör den relevant för denna studie då 
organisationen som denna fallstudie undersöker är ett aktiebolag. Den etablerade teorin inom 
arbetsmotivation – Tvåfaktorteorin presenteras i nästa avsnitt. Detta för att skapa en grund 
att stå på när fokus läggs på att förstå arbetsmotivationen hos volontärer. Vidare finns teorier 
inom motivation som används av flera studier inom området för att förklara motivationen 
hos volontärer. Inom detta fält är teorin om inre och yttre motivation av Ryan och Deci 
(2000) framstående. För att få en djupare inblick i volontärers behov och i organisationen 
kommer Baumeister och Learys (1995) teori om behov av tillhörighet samt teorier för hur 
organisationskultur och organisationsstruktur kan bidra till motivation hos anställda att 
användas för att analysera empirin. 
 
 
2.2 Tvåfaktorteorin 
 
Tvåfaktorteorin är en arbetsmotivationsteori som är en utveckling av Maslows 
behovspyramid. Behovspyramiden är uppbyggd med de grundläggande behoven längst ner, 
och desto högre upp individen når i pyramiden desto närmre självförverkligande är den 
(Maslow, 1943; Maslow, 1954). Herzberg et al (1959) skiljer i Tvåfaktorteorin på 
hygienfaktorer och motivationsfaktorer. Jämfört med Maslows behovspyramid är 
hygienfaktorer de faktorer som kan jämställas med behoven lägre ner i pyramiden medan 
motivationsfaktorerna är de som hör samman med behoven högre upp i pyramiden (se figur 
2). Hygienfaktorer består av de mest grundläggande behoven hos arbetstagare och om dessa 
faktorer är tillfredsställda minskar missnöjet på en arbetsplats. Dessa faktorer är de en 
arbetstagare förväntar sig ska finnas och fungera. Motivationsfaktorer är behov, som när de 
tillfredsställs, skapar motivation och nöjdhet hos arbetstagare. Dessa faktorer är det som ger 
arbetsuppgiften en djupare mening för den enskilda individen (Herzberg et. al, 1959). Nedan 
visas hur Tvåfaktorteorins hygien– och motivationsfaktorer har samband med de faktorer 
som finns i Maslows behovspyramid. 
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Figur 2: Maslows behovspyramid och Tvåfaktorteorin 

 
Enligt Herzberg et al. (1959) är hygienfaktorer de grundläggande krav som arbetstagaren har 
på arbetsgivaren. Dessa faktorer bidrar dock inte till långvarig motivation hos arbetstagarna. 
Det är därför viktigt att motivationsfaktorerna är uppfyllda hos arbetstagaren som långsiktigt 
motiverar att arbeta och stanna på arbetsplatsen. Hygienfaktorerna och 
motivationsfaktorerna är oberoende av varandra vilket innebär att en individ kan uppnå hög 
motivation, men uppleva missnöje om hygienfaktorerna inte är uppfyllda. 
 
Den första hygienfaktorn som är övervakning, innebär att om medarbetaren upplever sig 
övervakad kommer den att känna ett missnöje. Personliga relationer och arbetsmiljön på 
arbetsplatsen kan också skapa missnöje om dessa aspekter inte uppfylls på den nivå som den 
anställde förväntar sig. En lön som är lägre än den som individen räknar med kan också 
skapa irritation, samtidigt som en hög lön inte skapar långsiktig motivation. De riktlinjer 
som finns på företaget påverkar också individens grad av missnöje, samtidigt som förmåner, 
såsom en betydande titel eller andra statussymboler, inte skapar en högre motivation men 
däremot påverkar arbetstagaren (Herzberg et al, 1959). 

 
Enligt Herzberg et al (1959) är motivationsfaktorerna de som består av inre drivkraft och 
handlar om vad som skapar en motiverad arbetstagare. En av delarna som anses viktiga bland 
dessa faktorer är vikten av att individen upplever att den lyckas med något. Det är också 
viktigt att individen får erkännande för sitt arbete i form av beröm eller uppskattning för det 
utförda arbetet. På samma sätt som beröm ökar motivationen har negativ respons motsatt 
effekt på individens drivkraft. En viktig motivationsfaktor är även arbetet i sig, och att 
individen upplever det som roligt och utmanande. Ansvar kan också öka motivationen hos 
individen, likväl som möjligheter till personlig utveckling och avancemang. 
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Dessa hygien- och motivationsfaktorer kan förekomma i olika kombinationer, och är som 
det har beskrivits tidigare, oberoende av varandra. Det innebär att en individ kan vara 
missnöjd, då hygienfaktorerna inte är uppfyllda, men samtidigt uppleva motivation för att 
utföra sitt arbete då motivationsfaktorerna är uppfyllda. Nedan visas fyra olika 
kombinationer av hygien- och motivationsfaktorer. 
 

 
Figur 3: Fyra kombinationer av tvåfaktorteroin 

 
Kombinationen hög motivation och hög hygienfaktor är det ideala fallet enligt Herzberg et 
al (1959). Arbetstagarens grundläggande krav på arbetsplatsen är uppfyllda och 
arbetsuppgifterna känns motiverande. Om kombinationen mellan motivation- och 
hygienfaktorerna är hög respektive låg innebär detta att arbetsuppgifterna på en arbetsplats 
är lockande för arbetstagaren, men de krav som är taget för givna på en arbetsplats inte är 
uppfyllda. Vad som till en början kan ses som ett intressant arbete påverkas av till exempel 
brister i hur organisationen fungerar eller att lönen inte är tillräcklig. 
 
Om motivationsfaktorerna är låga och hygienfaktorerna är höga resulterar det istället i att 
arbetet uppfattas som något individen går till endast för att det är ett måste. Arbetsplatsen är 
bra, men arbetsuppgifterna ger inte arbetstagaren någon motivation. Detta innebär att 
arbetstagaren antagligen inte kommer stanna en längre tid på arbetsplatsen utan istället söka 
sig vidare till en arbetsplats som har mer mening för arbetstagaren. Om både motivation- 
och hygienfaktorerna är låga kommer arbetsgivaren ha svårt att behålla sina arbetstagare. 
Arbetstagarna uppskattar då varken arbetsuppgifterna eller miljön inom organisationen 
(Herzberg et al, 1959).  
 
Något annat som kan påverka en individs motivation är den inre och yttre motivationen. Till 
skillnad från Tvåfaktorteorin skiljer teorin om inre och yttre motivation på vad individen 
drivs av inifrån och vad den drivs av med hjälp av utomstående faktorer.  I nedanstående 
avsnitt beskrivs dessa motivationsfaktorer och hur de påverka individers drivkraft.  
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2.3 Inre och yttre motivation  
 
Gagne och Deci (2005), menar att det är skillnad på inre och yttre motivation. Ryan och Deci 
(2000) menar att motivation kan bero på olika faktorer, vilka kan härledas och delas in i inre 
och yttre motivation. Den yttre motivationen kan beskrivas som en drivkraft vilket grundar 
sig i yttre belöningar som inte nödvändigtvis är direkt sammanlänkade med aktiviteten. Yttre 
motivationsfaktorer behöver inte endast bestå av lön, utan dessa former av belöningar kan 
vara en uppnådd status eller till exempel förmåner av olika slag. Yttre motivation kan också 
bestå av viljan att undvika en konsekvens eller bestraffning. Enligt Mahoney (1991) kan 
även symboliska gester fungera som en yttre motivationsfaktor. Detta innebär att även om 
det individen erhåller inte har något egentligt värde för denne så kan det faktum att man tagit 
emot en gåva skapa motivation.  
 
Enligt Ryan och Deci (2000) kan den inre motivationen istället beskrivas som en drivkraft 
som kommer inifrån. Denna motivation existerar när individen utför en aktivitet som denne 
upplever som givande eller underhållande. Den inre motivationen ökar när handlingen som 
skapar den inre drivkraften utförs. Denna motivation kan alltså skapas av handlingen själv. 
Yttre belöningsfaktorer, som till exempel lön kan innebära en negativ effekt på den inre 
motivationen om individen från början endast drevs av inre motivation. Detta beror på att 
när andra belöningar tillförs, tenderar motivationen att skifta från en inre drivkraft till en 
motivation som grundar sig i yttre faktorer. 
 
Deci och Ryan (1985) påvisade att det var tre faktorer som särskilt påverkade den inre 
motivationen, dessa är: känsla av kompetens, självbestämmande och social tillhörighet. Att 
uppleva en känsla av kompetens menar författarna innebär att individer söker utmaningar 
som passar deras förutsättningar så att de känner sig skickliga. Självbestämmande förklaras 
som att individen får genomföra aktiviteter på sina egna villkor. Med den sociala 
tillhörigheten menas de sociala behov som individer har, såsom att bli accepterad och bry 
sig om andra människor. Om dessa tre faktorer blir tillfredsställda menar författarna att den 
inre motivationen hos individen ökar.  
 
I nästa avsnitt beskrivs en annan motivationsfaktor som kan påverka individer och deras 
motivation, vilket är gemenskap. Denna faktor är enligt Ryan och Deci (2000) att betrakta 
som en yttre motivationsfaktor. Men eftersom denna drivkraft skiljer sig från andra yttre 
motivationsfaktorer finns det särskilda teorier om gemenskap som motivationsfaktor.   
 
 
2.4 Behov av gemenskap som motivationsfaktor 
 
Denna teori har sin grund i antagandet av att alla individer har ett behov av gemenskap och 
grundar sig i bland annat Maslows (1954) behovspyramid, och Bowlbys (1991) 
anknytningsteori som handlar om barnets förmåga att knyta an till sina föräldrar. Baumeister 
och Leary (1995) menar att individer skapar band till varandra om de har något gemensamt 
så som positiva eller negativa erfarenheter eller gemensamma intressen. Behovet av 
relationer skiljer sig åt mellan individer, men Baumeister och Leary (1995) menar att detta 
behov är så fundamentalt att alla individer kommer att sträva efter någon form av 
samhörighet. 
 
Baumeister och Leary (1995) anser att individer har svårt att bryta sociala band med andra 
individer och grupper. Detta gäller även om gemenskapen som dessa sociala band innebär 
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inte längre skapar någon nytta för individen. Även om de sociala banden är svåra att 
upprätthålla och individen måste offra mycket för att hålla gemenskapen vid liv kommer 
individen ändå att välja att bevara relationen då en förlust av gemenskap leder till känslor av 
obehag. 
 
Enligt Baumeister och Leary (1995) är det för individer viktigt att tillhöra en grupp och en 
stor del av individens tankar och energi används till att skapa de mest gynnsamma sociala 
banden. Hur många gemenskaper en individ har påverkar hur benägen individen är att skapa 
nya sociala band. En individ som har få eller inga sociala kontakter lägger större vikt av att 
skapa nya gemenskaper än en individ som redan har ett stort kontaktnät. Dessutom tenderar 
individer som förlorar sociala band att substituera detta genom att skapa nya. Författarna 
menar även att utomstående hot tenderar att stärka de sociala banden mellan individer. 
 
Behovet av gemenskap är enligt Baumeister och Leary (1995) ett fundamentalt behov och 
en motivationsfaktor. Gemenskap är ett behov som behöver tillgodoses för att individer ska 
uppleva välbefinnande, och skadas ett socialt band återhämtar sig individer bäst genom att 
skapa en ny gemenskap. Gemenskap är en faktor som påverkar motivationen hos individer 
och något som människan spenderar stor tankeverksamhet på och är att betrakta som en 
motivationsfaktor. 
 
 
2.5 Organisationskultur och organisationsstruktur 
 
En viktig motivationsfaktor för en individ kan vara en organisations kultur (Moon, 2000). 
Organisationskultur kan beskrivas som delade antaganden, värderingar och normer (Schein, 
1985) vilka påverkar individers handlingar och agerande gentemot varandra (Barney, 2015). 
Organisationskulturen kan på många sätt vara en konkurrensfördel  (Barney, 1991). Många 
forskare menar även att organisationskulturen är en av de viktigaste faktorerna för att uppnå 
effektivitet inom en organisation  (Deal & Kennedy, 1982; Denison, 1990; Gordon & Di 
Tomaso, 1992; Ouchi & Jaeger, 1978; Peters & Waterman, 1982; Wilkins & Ouchi, 1983). 
Kulturen inom en organisation är ofta en avgörande faktor i bedömningen om en individ 
passar i organisationens kontext. (O´Relly, Chatman, & Caldwell, 1991) Strebel (1996) 
menar att anledningen till att individer väljer att arbeta en längre tid inom en organisation 
till stor del beror på dess organisationskultur. Vidare menar författaren att en god 
organisationskultur leder till lojalitet bland medarbetarna, vilket också stödjs av Hatch och 
Schultz (2001) som belyser att organisationskulturen är en av grundpelarna inom ett företag. 
 
Organisationsstruktur innebär en organisations yttre form som påverkar uppgifter och 
aktiviteter inom organisationen (Skivington & Daft, 1991). Enligt Zheng, Yang och McLean 
(2010) är majoriteten av forskare överens om att decentraliserade organisationer, det vill 
säga organisationer där inte alla beslut är koncentrerade till den högsta ledningen, är 
förknippade med effektiva organisationer (Burns & Stalker, 1961; Dewar & Werbel, 1979; 
Floyd & Wooldridge, 1992; Rapert & Wren, 1998; Schminke, Ambrose, & Cropanzano, 
2000). Burns och Stalker (1961) menar att decentraliserade organisationer uppmuntrar 
kommunikation och att de som arbetar med uppgifterna får mer att säga till om. Dewar och 
Werbel (1979) menar att detta beror på att kommunikation uppmuntras eftersom flöden, 
både horisontellt och vertikalt, inom organisationen ökar i organisationsmiljöer som är 
decentraliserade. Kommunikationsflöden horisontellt innebär att kommunikation sker 
mellan olika arbetslag på samma nivå i hierarkin. Vertikal kommunikation innebär 
kommunikation mellan chefer och underordnade (Dewar & Werbel, 1979). Schminke et al 
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(2000) menar även att decentraliserade organisationer reagerar snabbare och bättre till 
förändringar på marknaden. En decentraliserad organisation innebär att mycket av 
beslutsfattandet sker i arbetslagen och inte centralt på ledningsnivå. Det innebär att makten 
över organisationen förskjuts från ledning till andra delar av organisationen (Schminke, 
Ambrose, & Cropanzano, 2000).  
 
Decentraliserade strukturer ger anställda en känsla av att de bidrar till organisationen och att 
de kan göra skillnad. Dessutom bidrar en decentraliserad organisation till ökad grad av 
självbestämmande (Spreitzer, 1996) som enligt Deci et al  (1989) har en viktig påverkan på 
den inre motivationen. Möjligheten att göra egna val, erhålla återkoppling och få acceptans 
samt kunskap är betydelsefulla element för att individer ska vara motiverade. Att sätta upp 
mål för självbestämmande grupper har enligt Locke och Latham (1979) en positiv effekt på 
motivationen inom gruppen. Författarna menar vidare att man genom mål kan skapa en 
målöverensstämmelse mellan vad organisationens ändamål är, och vad de olika arbetslagens 
syfte är vilket kan minska risken för konflikter. 
 
 
2.6 Tidigare studier av volontärers motivation 
 
Etablerade teorier inom arbetsmotivation samt motivation på individnivå har blivit 
presenterade i detta kapitel. Inom fältet för arbetsmotivation finns en nisch som riktar in sig 
på arbetsmotivation hos volontärer. Då volontärer ofta finns inom organisationer som drivs 
ideellt, inom evenemang och idrottssammanhang är det i denna kontext som dessa tidigare 
studier har genomförts. Dock skiljer sig den studie som Paco et al (2013) genomförde då den 
studerade både ideella samt vinstdrivande organisationer. 
 
En av de studier som genomförts med hjälp av teorin om inre och yttre motivation är den 
som Geiser et al (2014) utförde på studenter i USA och Italien. Författarna undersökte 
volontärernas motivation att engagera sig utifrån en kvantitativ ansats. Syftet var att 
undersöka vilken typ av individ som var benägen att engagera sig som volontär. Det visade 
sig att det var två grupper som ofta förekom när de studerade volontärarbetarna. Den ena 
gruppen hade hög inre motivation och hög yttre motivation. Den andra gruppen hade hög 
inre motivation och låg yttre motivation. Det gemensamma för dessa två grupper var att den 
inre motivationen för volontärarbetet var hög. Författarna menar även att beroende på vilken 
av dessa två grupper av volontärer som en ledare vill styra bör man göra det på olika sätt. Så 
som teorin om inre och yttre motivation menar kan yttre belöningar minska den totala 
motivation en individ har om denna individ främst drivs av inre motivation. 
 
Att volontärer kan motiveras av både inre och yttre motivationsfaktorer menar flera forskare 
som genomfört studier om volontärers motivation (Duchesne, 1989; Cnaan & Goldberg-
Glen, 1991; Parker, 1992; Perkinson, 1992; Schondel, Shields, & Orel, 1992). Clary och 
Snyder (1999) samt Strigas och Jackson (2003) anger olika motivationsfaktorer som de 
menar beskriver vad som är viktigt för volontärer. Den första av dessa motivationsfaktorer 
är sociala faktorer som syftar på att volontärer motiveras av tillhörighet och gemenskap. 
Vidare menar författarna att det finns motivationsfaktorer i form av att volontärer söker 
materiella belöningar i form av till exempel förmåner eller möjlighet till framtida 
karriärmöjligheter. Att utföra goda gärningar eller stödja en organisation som volontären tror 
på är något som motiverar volontärer samt att utveckla de personliga intressen som individen 
redan har. Möjligheten att som individ kunna fly vardagen eller att få en känsla av frihet var 
något som författarna uppmärksammade. 
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Paco et al (2013) använde i sin studie sex motivationsfaktorer för att jämföra om det förelåg 
någon skillnad mellan volontärarbetare i företag och volontärarbetare i ideella föreningar. 
Dessa motivationsfaktorer var hämtade från Clary och Snyders (1999) studie som är 
presenterad i stycket ovan. Studien utfördes på 222 volontärer i företag och 193 volontärer i 
icke-vinstdrivande organisationer. Författarna kom fram till att det fanns skillnader i 
motivationsfaktorer bland olika typer av volontärer, förutom när det gäller att utveckla 
personliga intressen, denna motivationsfaktor var likande för de båda grupperna. Studiens 
resultat indikerade att volontärer i ideella föreningar hade en högre grad av inre motivation 
än de volontärer som arbetar i företag. Dock belyser studien att det inte finns någon tidigare 
forskning inom området vilket gör att fler studier behöver genomföras för att säkerställa 
resultatet och skapa möjlighet till jämförelse med andra liknande studier. 
 
Farrell och Johnston (1998) genomförde en studie på volontärarbetare under 
idrottsevenemang. Studien kom fram till att beroende på hur organisationen var uppbyggd 
och hur den styrdes var av väsentlighet för hur motiverade volontärerna var. Denna slutsats 
drogs av författarna då kontexten för volontärerna i deras studie skilde sig från de 
organisationer där volontärer ofta finns. Att studien gjordes under ett evenemang menar 
författarna kunde påverka vad som motiverade volontärerna. 
 
 
2.7 Sammanfattning och teorimodell 
 
Forskningen kring det fenomen denna uppsats undersöker, det vill säga volontärers 
motivation inom vinstdrivande organisationer, är ett förhållandevis outforskat område. Den 
teoretiska referensramen i denna uppsats behandlar etablerade teorier inom arbetsmotivation 
hos anställda inom vinstdrivande organisationer. Dessutom används kända teorier för att 
förklara volontärers motivation, så som teorin om inre och yttre motivation och teorin om 
gemenskap. Nedan presenteras en sammanfattande teorimodell. 
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Figur 4: Teorimodell 

 
Volontärens motivation påverkas av många olika faktorer, vilket är markerat med pilarna i 
bilden. De heldragna pilarna indikerar att dessa faktorer påverkar volontären att börja arbeta 
som volontär. När individen har påbörjat sitt volontärarbete påverkar dessa faktorer denne 
till att fortsätta som volontär. Dessutom påverkar andra faktorer volontären när den har börjat 
inom organisationen och dessa faktorer är organisationskulturen och 
organisationsstrukturen.  Dessa två faktorer hade volontären ingen uppfattning om innan den 
böjande arbeta för organisationen, men de blir viktiga bidrag till motivation när individen 
har börjat arbeta som volontär. Organisationskulturen och organisationsstrukturen påverkar 
också varandra. Det beror på att kulturen inom organisationen kommer se ut på ett visst sätt 
beroende på vilken struktur som organisationen har och tvärtom. 
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3. METOD 
I detta avsnitt presenters hur studien har genomförts. Här beskrivs bland annat hur 
litteraturstudien är genomförd samt hur insamlingen av empiri har gått till. Senare i kapitlet 
diskuteras studiens trovärdighet och äkthet.  
 
 
3.1 Forskningsansats 
 
Denna studie har både induktiva och deduktiva inslag. Deduktiv ansats innebär enligt 
Bryman och Bell (2014)  att utgångpunkten ligger i tidigare forskning och att den empiriska 
undersökningen grundar sig i denna. Induktiv ansats innebär enligt Bryman och Bell (2014) 
att utgångspunkten ligger i den empiri som insamlats och att teorier och slutsatser anpassas 
efter empirin. Denna studien drar både teoretiska slutsatser baserad på insamlad empiri samt 
skapar kunskap genom att utgå från befintliga teorier. I denna studie har teorier på förhand 
undersökts för att kunna förklara fenomenet om vad som motiverar volontärer att arbeta för 
ett aktiebolag. En växelverkan mellan ny insamlad empiri under studiens gång och teorin 
gav upphov till en mer induktiv ansats. Detta eftersom ny empiri hela tiden utmanade den 
teori som användes för att förstå fenomenet. 
 
 
3.2 Metodsynsätt 
 
Denna studie utgår från ett aktörssynsätt och förutsätter att deltagarna i studien har olika 
uppfattningar av verkligheten. Det är med hjälp av dessa uppfattningar som kunskap om det 
fenomen som undersöks kan skapas. (Arbnor & Bjerke, 2009) Då studien ville fånga olika 
individers motivation och området var relativt outforskat krävdes en tolkning av det 
individerna upplevde som volontärarbetare och vad som gav motivation på arbetsplatsen. 
 
 
3.3 Forskningsstrategi 
 
En kvalitativ forskningsstrategi kan djupgående undersöka hur olika aktörer upplever, tolkar 
och uppfattar situationer. En kvalitativ forskningsstrategi är lämplig att användas vid 
fenomen som inte kan beskrivas i siffror (Ahrne & Svensson, 2011). Då denna studie 
undersöker att komplext fenomen ansågs en kvalitativ forskningsstrategi vara lämplig. 
Under studiens gång undersöktes ett antal paradoxer och det finns därmed stöd för den 
kvalitativa ansatsen från Lewis (2000) som menar att paradoxer och motsägelser lämpar sig 
väl för att undersökas genom fallstudier. Med hjälp av paradoxer kan tolkningar av fenomens 
mångfald, förändring och motsägelser inom kognitiva, känslomässiga och sociala processer 
genomföras. 
 
3.4 Litteraturstudie 
 
För att undersöka tidigare forskning inom området för volontärarbete och motivation 
genomfördes en litteraturstudie med Luleå tekniska universitets databas Primo och Google 
Scholar. Med hjälp av resultaten kunde en teoretisk referensram skapas för att undersöka de 
fenomen som utforskas i studien. För att finna de källor som refereras i denna uppsats har 
följande sökord använts:”voluntary work”, “voluntary work at university”, “culture 
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motivation”, “intrinsic motivation”, “culture motivation volunteer”, “gratisarbete”, 
“Stuk”, “volunteer workers definition”, “volunteering”, ”limited company”, ”unpaid 
workers”, ”motivation”, ”volunteering motivation factors”,”organization culture”. Med 
hjälp av dessa sökord kunde en första granskning av tidigare forskning genomföras. Med 
hjälp av källorna till de relevanta studierna kunde ytterligare intressanta studier upptäckas. 
 
 
3.5 Val av organisation 
 
Denna studie undersöker fenomenet då volontärarbetare arbetar för ett aktiebolag. Då denna 
kombination är ovanlig fanns ett begränsat urval av organisationer att studera. 
Idrottsorganisationer så som Luleå hockey och BC Luleå var möjliga att undersöka, men 
dessa organisationer drivs endast till viss del som aktiebolag. En annan av de organisationer 
som var kända sedan tidigare av författarna var STUK. Detta företag bedriver en bar – och 
restaurangverksamhet med hjälp av ungefär 300 volontärarbetare och drivs som ett 
aktiebolag. Organisationen består av olika arbetslag med olika inriktningar och dessa 
arbetslag består endast av volontärer. Ett exempel på de olika typerna av arbetslag som finns 
på STUK är barlaget, DJ-laget och kökslaget. Totalt finns det 20 olika lag som arbetar med 
olika inriktningar. Organisationen ansågs därför vara lämplig att bedriva vidare studier på 
och valdes därmed. Författarna till denna uppsats är studenter, precis som volontärerna på 
STUK vilket innebar att det inte förelåg några större hinder att komma i kontakt med 
volontärerna. Snarare var många volontärer intresserade av att delta i studien vilket 
underlättade genomförandet. Genom att studera endast STUK och därmed utesluta andra 
aktiebolag som har volontärer som arbetskraft, innebar detta att fenomenet kunde undersökas 
på djupet inom organisationen. Tiden och resurserna som fanns tillgängliga kunde helt och 
hållet tillägnas fenomenet på STUK och vad volontärerna ansåg motivera dem på denna 
arbetsplats. 
 
 
3.6 Val av deltagare 
 
Deltagarna i majoriteten av intervjuerna var volontärer på STUK. Målsättningen var att hitta 
deltagare till studien från alla typer av arbetslag inom organisationen för att få tillräckligt 
med empiri för att förstå vad som motiverade volontärerna att arbeta för aktiebolaget. Det 
var också av intresse att undersöka om det var skillnad på de faktorer som motiverade 
individerna beroende på vilket arbetslag de befann sig i. Genom att intervjua volontärer från 
alla typer av arbetslag var tanken att på så sätt skulle även en skillnad bland 
motivationsfaktorer, om de fanns, kunna urskiljas mellan de olika arbetslagen. Samtliga 
deltagare var anonyma då det för studien inte ansågs finnas någon anledning att de 
intervjuades identitet skulle vara känd. I början av varje intervju informerades deltagarna om 
att de i studien skulle vara anonyma. 
 
De individer som deltog i intervjuerna kom författarna i kontakt med olika sätt. Då 
författarna till denna uppsats på förhand kände till individer som arbetade på STUK som 
volontärer kontaktades dessa och frågan ställdes om de ville delta. I slutet på varje intervju 
frågades den intervjuade om denne visste om någon annan volontär i ett annat arbetslag som 
skulle kunna tänka sig att delta. På detta sätt skapades kontakt med ytterligare volontärer. 
Utöver detta skrevs ett meddelande i organisationens interna forum där de som ville delta i 
denna studie uppmanades att kontakta författarna. Fördelen med dessa sätt att skapa kontakt 
med de som intervjuades var att det empiriska materialet blev enklare att samla in. Faktumet 
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att en del av deltagarna var bekanta bedömdes inte vara ett hinder då det fenomen som 
undersöktes inte var av känslig karaktär. Snarare upplevdes dessa individer som en fördel 
att intervjua för studien då andra deltagare blev mer lättillgängliga. De som intervjuades var 
en blandning av kvinnor och män. Även volontärer som arbetat relativt kort tid, lång tid samt 
volontärer som har slutat arbeta på STUK intervjuades. För att få en helhetsbild och få andra 
perspektiv på organisationen intervjuades även Vd:n samt en av aktiebolagets ägare.  
 
 
3.7 Empiriinsamlingsmetod 
 
Öppna intervjuer användes för att ta reda på vad som motiverade volontärerna i studien att 
arbeta för aktiebolaget. Denna typ av intervju liknar ett vanligt samtal och lämpar sig väl i 
kvalitativa fallstudier (Webb, 1992). Teman användes för att besvara frågor men där 
detaljerade frågor inte utformades på förhand. Denna typ av intervjuer användes eftersom 
kunskapen kring fenomenet var begränsat. För att förstå vad som motiverade volontärerna 
att arbeta för ett aktiebolag ansågs det vara viktigt att föra samtal med deltagarna för att inte 
missa viktiga faktorer till deras motivation att arbeta. Det bedömdes inte som möjligt att 
strukturera intervjuerna på ett sätt som inte skulle utelämna viktig information för studien 
och därför valdes öppna intervjuer. Vid intressanta uttalanden ställdes ibland följdfrågor för 
att skapa en ytterligare förståelse för uttalandet. De kvalitativa ostrukturerade intervjuerna 
var en viktig del av att få förståelse för organisationen och de olika individernas inställning 
till den. Till en början var intervjuerna helt ostrukturerade eftersom fenomenet var så pass 
okänt att det ansågs nödvändigt att få en bred bild av volontärerna och vad de ansåg vara 
motiverande. Efter ett fåtal intervjuer kunde mer specifika teman fastställas för att mer 
inriktat undersöka intressanta områden av fenomenet för att bidra till syftet. De olika temana 
är presenterade nedan. 
 

Tabell 1: Teman vid intervjuer av volontärer 

 
 
Alla intervjuer med volontärerna spelades in efter deras godkännande för att senare kunna 
transkriberas. Intervjuerna med Vd och ägare skedde i ett senare stadie av 
empiriinsamlingen, vilket gjorde att det fanns mer kunskap om fenomenet. Detta 
möjliggjorde en mer strukturerad intervjuform, i detta fall användes semistrukturerade 
intervjuer. Denna typ av intervjuer innebär enligt Kvale och Brinkmann (2014) 
förutbestämda frågor med möjlighet till följdfrågor under intervjun. Dessa intervjuer 
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transkriberades inte, däremot antecknades viktiga uttalanden under intervjuns gång, samt 
direkt efter att intervjun var genomförd. Anledningen till att dessa intervjuer inte spelades in 
var för att inte utsätta Vd och ägare för oro vid frågan om det var tillåtet att spela in. Istället 
fokuserade författarna på att skapa ett förtroende med de som intervjuades. 
 
En del av intervjuerna hölls i offentliga miljöer, såsom på ett café, eller avskild plats på 
universitetsområdet. Andra intervjuer hölls via Skype då den fysiska platsen bedömdes som 
mindre viktig. Eftersom fenomenet som studerades inte var av en känslig natur var 
författarnas uppskattning att val av plats inte skulle ha en avgörande roll när intervjuerna 
med volontärerna genomfördes. Mycket fokus lades istället på att deltagaren skulle känna 
sig trygg och i de fall då individen föredrog en intervju via Skype ansågs detta därför inte 
vara något problem. Ett fåtal av intervjuerna hölls även med två volontärer samtidigt. Detta 
skedde när individerna uttryckligen hade frågat om de fick genomföra intervjun med någon 
annan. Eftersom författarna bedömde att det viktiga var att få tillgång till omfattande empiri, 
ansågs inte intervjuer med två individer vara något hinder. I andra typer av studier där 
forskningens syfte är av en känslig karaktär kan intervju med flera individer innebära att 
viktig information inte framkommer. I denna studie där motivation hos volontärer som 
arbetar i aktiebolag studeras bedömdes det inte föreligga någon risk för att viktig information 
skulle utelämnas om intervjuer hölls med flera volontärer samtidigt. En annan risk med att 
intervjua två volontärer samtidigt är att de påverkar varandra i sina svar. Denna risk vad 
något som författarna tog i beaktning, men fördelarna med att intervjua två personer 
samtidigt bedömde överväga riskerna.  
 
Utöver öppna intervjuer med volontärerna och semistrukturerade intervjuer med ägare och 
Vd användes även deltagande observationer för att få en djupare kunskap och komma nära 
inpå det fenomen som undersöktes. De deltagande observationerna ägde rum under olika 
tider på dygnet samt i olika arbetslag. Under de deltagande observationerna behandlades vi 
som nya rekryter i de olika arbetslagen vilket innebar att vi fick en introduktion till 
arbetsuppgifter som vi även genomförde under arbetspasset. Arbetsuppgifterna var typiska 
för de man stöter på under ett arbetspass i bar – och restaurangbranschen. Deltagande 
observationer anses vara ett av de mest lämpliga tillvägagångssätten för att undersöka och 
få förståelse för fenomen (Dewalt, Dewalt, & Wayland, 2011). Det fördes under studiens 
gång loggbok av författarna för att kunna dokumentera de tankar och reflektioner som 
uppstod. Detta gjordes för att få ett grepp om problemet och vad som skulle kunna ge svar 
på forskningsfrågan. De deltagande observationerna var en viktig del för att förstå vad som 
pågick under ett arbetspass i organisationen. Detta är även en metod som gör studien mer 
unik och var genomförbart på grund av att mycket tid kunde läggas på att studera fenomenet 
inom endast en organisation. Förhoppningen var att förstå organisationen och volontärerna 
inom den, inte bara utifrån intervjuer där deltagarnas tankar och åsikter identifierades, utan 
även utifrån egna erfarenheter. 
 
Utöver intervjuer och deltagande observationer granskades också dokument som hade 
anknytning till organisationen, så som bolagsordning och ägardirektiv. Detta gjordes för att 
få en övergripande uppfattning om företaget. Genom att läsa dessa dokument skapades 
grundläggande kunskap om organisationen i ett tidigt stadie, vilket ansågs vara en fördel då 
intervjuerna med volontärerna genomfördes. Genom att undersöka fenomenet från olika 
perspektiv och med olika metoder kunde vi skapa en tydligare bild av fenomenet.  
 
Nedan är en tabell över de olika datainsamlingsmetoderna presenterad. Totalt intervjuades 
17 volontärer från olika arbetslag. Intervjuerna med volontärerna tog mellan 30 minuter till 
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90 minuter att genomföra. Det utfördes också 30 timmar deltagande observation i två olika 
arbetslag, i golvlaget som arbetar med städning, garderob och diskning, samt i publaget som 
bemannar caféet under sena eftermiddagar och kvällar. Det hölls en intervju med Vd och en 
intervju med en av ägarna till bolaget. Dessutom har relevanta dokument studerats. 
 

Tabell 2: Empiriinsamling 

 
 
3.8 Empirianalys 
 
Den metod som använts till analys av det empiriska materialet är en etnografisk 
innehållsanalys. Det innebär enligt Bryman och Bell (2014) att kategorierna som analyseras 
till stor del uppstår ur det empiriska materialet och denna typ av analys lägger fokus på 
innebörden av deltagarnas uttalanden. Ahrne och Svensson (2011) menar att analysen bör 
ske med hänsyn till den sociala miljön, då den kan påverka analysens slutsatser. Intervjuerna 
har därför analyserats med fokus på innebörden i vad den intervjuade säger och inte endast 
utifrån faktiska uttalanden. Författarna har även tagit hänsyn till loggboksanteckningar i 
analysen för att få en mer fulltäckande bild över det empiriska materialet. 
 
Intervjuerna med volontärerna transkriberades och genom att analysera dessa kunde 
motivationsfaktorer identifieras. Intervjuerna med Vd:n och ägarna gav en helhetsbild av 
organisationen och hur den fungerade. Under intervjuerna samt genomgången av det 
empiriska materialet upptäcktes intressanta spänningar inom organisationen som framstod 
som motsägelsefulla och paradoxala. För att få en djupare förståelse kring organisationen 
och fenomenet som denna uppsats undersöker togs beslutet att fortsätta undersöka även 
dessa fenomen. Då dessa motsägelsefulla och paradoxala fenomen visade sig vara värdefulla 
för studien krävdes en förståelse för vad begreppen innebar. Nedan följer en definition av 
begreppet paradox.  
 
Begreppet paradox innebär motsägelser om uppfattningar som tas för givet. Dock kan detta 
leda till en djupare sanning om ett fenomen. Fenomen eller uppfattningar som enskilt 
uppfattas som rimliga kan, när de kombineras och sätts i kontext, strida mot varandra (Smith 
& Lewis, 2011). Lewis (2000) definierar begreppet paradox som fenomen som är relaterade 
till varandra men som är motsägelsefulla. Fenomenen kan vara fullständigt logiska när de är 
isolerade men absurda och irrationella då de förekommer samtidigt. Paradoxer används inom 
forskning för att beskriva motstridiga krav, motsatta perspektiv, eller till synes ologiska 
upptäckter. 
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De paradoxer och motsägelser som upptäcktes under studiens gång skapade kom att forma 
studien i sin helhet. Särskilt i analysarbetet då dessa bidrog till en mer komplex bild, men 
även djupare förståelse, av den empiri som samlats in. Paradoxerna bidrog också till en 
tydligare bild av organisationen STUK.  
 
 
3.9 Studiens trovärdighet och äkthet 
 
För att säkerställa studiens trovärdighet kan man dela in den i fyra olika delar, tillförlitlighet, 
överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. (Lincoln & Guba, 1985) För att garantera 
tillförlitligheten i studien har respondentvalidering tillämpats. Detta innebär att när 
intervjuerna transkriberats har de skickats till volontärerna i textformat där de intervjuade 
individerna haft möjlighet att granska intervjun. På detta sätt har empirin som insamlats 
kontrollerats ytterligare en gång för att säkerställa kvalitén på den insamlade empirin. 
Nackdelen med respondentvalidering kan vara att den som intervjuats ångrar sig i efterhand 
om sina åsikter och en intervju läses i textform i efterhand kan det som har sagts i intervjun 
kännas främmande. Ingen av de deltagande volontärerna ändrade i sina intervjuer i efterhand 
och överlag upplevdes möjligheten att kunna läsa igenom transkriberingarna i efterhand som 
något positivt av volontärerna i studien. Fördelarna med respondentvalidering bedömdes 
överväga nackdelarna vilket gjorde att metoden tillämpades i samband med intervjuerna av 
volontärerna. 
 
För intervjuerna med Vd:n och ägaren tillämpades inte respondentvalidering. Detta berodde 
på risken för att mycket av det som framkom under intervjuerna hade kunnat ändrats i 
efterhand. Under både intervjun med Vd och ägare framkom det känslig information som 
var viktig för studien och uppfattningen var att en sådan ändring hade kunnat ha en negativ 
effekt på studien. Detta innebar att författarna valde att inte tillämpa respondentvalidering 
för intervjuerna med Vd och ägare. Nackdelen med detta var att det som framkom under 
intervjuerna inte blev bekräftat en ytterligare gång, men eftersom det var två personer som 
utförde intervjun så bedömdes risken för missuppfattningar som låg.  Innan intervjuerna var 
författarna överens om att inspelning inte skulle ske, då det fanns en risk att relationen mellan 
intervjuare och den som blev intervjuad skulle bli spänd. Anledningen till detta var att vi på 
förhand hade en uppfattning om att det förelåg motsättningar mellan volontärer och Vd samt 
ägare och målsättningen var att Vd och ägare skulle kunna prata fritt under intervjuerna. När 
intervjuerna var genomförda bedömde författarna att det hade varit bra med en inspelad 
intervju och skulle intervjuerna ske igen hade inspelning skett.  
 
Med överförbarhet menas att noggrant redogöra för hur studien genomförts. På detta sätt kan 
andra forskare skapa en uppfattning om hur överförbara resultaten från studien är i andra 
sammanhang (Bryman & Bell, 2014). I denna studie har vi noggrant redogjort för 
tillvägagångssätt i ovanstående kapitel för att skapa en förståelse för hur valen av metod har 
gjorts. För att beakta studiens överförbarhet kan det konstateras att studien i första hand kan 
betraktas som analytiskt generaliserande. Detta innebär enligt Yin (2007) att resultatet av 
studien bidrar till en ökad förståelse för de teorier som studien använder sig av. Huruvida 
studiens resultat kan tillämpas i andra kontexter ligger i läsarens bedömning.  
 
Då denna studie genomfördes har återkommande möten med handledare och seminariegrupp 
ägt rum. Dessa möten har bidragit till att stärka studiens pålitlighet vilket har inneburit att 
det har säkerställt och skapats en fullständig redogörelse av studiens tillvägagångssätt med 
hjälp av utomstående granskare och att författarna inte medvetet låtit sina personliga 
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värderingar påverka utfallet av studien (Bryman & Bell, 2014). Denna studie är genomförd 
av två studenter som aldrig har arbetat inom den organisation som undersöktes. Under hela 
processen har båda författarna haft i åtanke att egna tankar och värderingar till viss del 
kommer påverka hur omvärlden uppfattas. Författarna har därför diskuterat initiala tankar 
och åsikter och under studiens gång har författarna varit uppmärksamma på hur individuella 
åsikter har förändrats. Det faktum att det är två individer som skrivit arbetet minskar 
emellertid risken att personliga åsikter får en alltför stor roll då det som skrivs ofta blir 
diskuterat sinsemellan. Däremot bör det belysas att författarna som individer aldrig kan vara 
helt fria från åsikter. Detta är något som har uppmärksammats under processens gång och 
detta är något som har beaktats. Genom att hela tiden fundera kring egna tankar kan mycket 
viktiga infall och angreppssätt erhållas. 
 
Äkthet kan delas in i fem delar, rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, 
katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet. Det första kriteriet handlar om att ge en rättvis 
bild av de olika åsikter som finns i gruppen som har studerats (Bryman & Bell, 2014). 
Genom att transkribera alla genomförda intervjuer och tillämpa respondentvalidering kunde 
den rättvisande bilden stärkas. 
 
Den ontologiska autenticiteten syftar till att ta reda på om undersökningen skapar en bättre 
förståelse för individernas sociala situation och miljö (Bryman & Bell, 2014). I denna studie 
har ostrukturerade intervjuer tillämpats för att skapa en större förståelse av volontärerna. 
Denna typ av insamlingsmetod skapar möjlighet för individen att få en större förståelse för 
sin sociala miljö då samtalet i stor utsträckning har handlat om fenomenet. 
Semistrukturerade intervjuer med Vd och ägare innebär att möjligheten till följdfrågor har 
varit möjlig vilket har bidragit till en bredare förståelse för den sociala situationen. Den 
pedagogiska autenticiteten syftar till att individerna ska ha fått en bättre förståelse för hur 
andra individer upplever sin omvärld (ibid). Genom att denna studie har genomförts kan en 
större förståelse för individers olika uppfattningar skapas vilket kan bidra till den 
pedagogiska autenticiteten. 
 
Den katalytiska autenticiteten handlar om hur undersökningen har bidragit till de som 
medverkats möjlighet att förändra sin situation (Bryman & Bell, 2014). Denna studie har 
inte fokus på att i första hand skapa en förändring, utan det övergripande syftet är att skapa 
en förståelse för vad som motiverar individer att utföra volontärarbete för ett aktiebolag. 
Detta motsäger dock inte att studien kan underlätta för en eventuell framtida förändring. Vad 
gäller den taktiska autenticiteten som syftar till att deltagarna fått bättre möjligheter att vidta 
de åtgärder som krävs (ibid) är det upp till deltagarna om de vill ta del av kunskapen denna 
studie bidrar till. 
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4. EMPIRI 
I detta kapitel kommer det redogöras för den insamlade empirin. I den första delen kommer 
organisationen STUK att beskrivas och volontärernas svar på vad som motiverar dem. 
Senare i kapitlet beskrivs ett antal paradoxer och motsägelser som uppmärksammats.  
 
 
4.1 Organisationen STUK 
 
STUK är ett aktiebolag som ägs av de två verksamma kårerna på Luleå tekniska universitet. 
Aktiebolaget är verksamt inom bar – och restaurangbranschen och inom organisationen finns 
cirka 300 volontärer. Utöver volontärerna finns nio1 avlönade anställda, inklusive ledningen. 
Volontärerna skriver på ett anställningskontrakt från första dagen som volontär vilket gör 
dem till anställda inom organisationen men de erhåller ingen lön. Volontärerna tillhör olika 
arbetslag som har olika ansvarsområden och dessa arbetslag ska tillsammans arbeta för att 
skapa en fungerande verksamhet. Volontärerna har vissa förmåner i form av en måltid under 
sitt arbetspass, rabatter på gym samt i vissa fall fri entré på nattklubben. Som volontär inom 
organisationen erbjuds man som anställd att närvara vid personalevent som vanligtvis hålls 
två gånger per år, dock kostar det att närvara vid dessa event. 
 
Arbetslagen styr över sig själva, och bestämmer sina rekryteringsprocesser, vem som ska 
ansvara för laget och hur de ska arbeta. Om konflikter uppstår inom eller mellan lagen finns 
ett särskilt arbetslag som består av volontärer och har till uppgift att arbeta med dessa 
konflikter. Arbetslagen med volontärer sköter alltså i mångt och mycket sig själva. Inom 
STUK finns 20 arbetslag. Dessa är barlaget, blackjacklaget, dj-laget, fix och dekorlaget åtta 
stycken golvlag, kökslaget, marknadslaget, personalcoacherna, phestlaget, publaget, 
serveringslaget, tekniklaget och trubadurlaget. Som det framgår av namnen har de olika 
arbetslagen olika ansvar och arbetsuppgifter. Golvlagen ansvarar för städning och garderob 
samt insläpp på nattklubben. Barlaget ansvarar för barverksamheten och kökslaget ansvarar 
för tillredandet av mat. Varje arbetslag väljer vem de vill rekrytera, och strukturen inom 
lagen skiljer sig åt. Denna typ av organisation är att betrakta som en decentraliserad 
organisation, då mycket av beslutsfattandet sker i arbetslagen och inte i ledningen. 
 
Under intervjuerna med volontärerna och VD samt de deltagande observationerna skapas en 
bild av en stark organisationskultur. Volontärerna på STUK är studenter vilket innebär att 
de har en livsstil gemensamt. Volontärerna berättar gärna exakt hur andra ska arbeta, hur 
volontärer bör bete sig och hur de ska klä sig inom det egna laget. För att bli rekryterad måste 
den som söker till blivande volontär på STUK klara av sina ”provispass”, vilket innebär att 
individen provar på att arbeta som volontär för att se om denne passar in i arbetslaget. Hur 
individen är som person verkar ofta spela en större roll än den kompetens den besitter. 
Följande citat är hämtat från en intervju med en av volontärerna.  
 

”Personkemin är ofta mycket viktigare än vad man har för kunskapsnivåer. […] 
Det är lättare att lära någon att jobba än att lära någon att vara en trevlig 
människa.” 

 
Mellan arbetslagen existerar en samhörighet, men även en rivalitet. Arbetslagen har mycket 
olika relation till varandra och beroende på vilken typ av arbetslag volontären tillhör ska 
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arbetskläderna vara olika för att andra ska kunna se skillnad på volontärerna och dess 
lagtillhörighet. Mellan arbetslagen och ledningen finns också en viss problematik. 
Volontärerna är ofta missnöjda med utvecklingen av deras förmåner och hur organisationen 
sköts. 
 

”Vissa tycker det har blivit bättre, andra sämre. Om STUK ändras måste ju 
förmånerna ändras också.” 

 
En nostalgikänsla befinner sig hos volontärerna och många menar att det var bättre förr. 
Detta trots att personalomsättningen är hög och att volontärerna sällan arbetar inom 
organisationen under en längre tid på grund av att studierna tar slut. Volontärerna kan i vissa 
fall se ledningen, och även ibland andra arbetslag som utomstående hot på grund av 
rivaliteten och rädslan för att arbetsförhållandena ska bli sämre. Samtidigt upplever 
ledningen det som svårt att genomföra förändringar då volontärerna vill göra så som de alltid 
har gjort. Att bryta ett visst arbetsmönster eller att förändra förmånerna för att skapa 
styrsystem har visat sig vara svårare än på tidigare arbetsplatser menar VD: n. 
 
Många av volontärerna betraktar organisationen som en ideell förening. Det framgår under 
de samtal som hålls med volontärerna och under de deltagande observationerna. Nedan följer 
ett utdrag ur en intervju med en volontär som tydliggör synen på organisationen.  
 

”Jag har tänkt såhär att eftersom det är av studenter för studenter så har jag inte 
tänkt på det som ett aktiebolag, jag har inte tänkt att de ska göra vinst, men det 
ska väl gå runt så att det kan finnas för studenterna. Men jag har aldrig tänkt på 
att det ska göra vinst […] I en del ideella organisationer så gör man det för skojs 
skull eller för att man vill, det är så man gör på STUK. Man gör det man vill och 
inte för att få pengar.” 

 
Då STUK är ett aktiebolag finns ett vinstintresse för organisationen, vilket även Vd:n 
bekräftar i en intervju. Dock delas inte denna inställning bland alla inom organisationen. En 
volontär beskriver organisationen och tanken på vinst såhär: 
 

”STUK är som vilken annan ideell förening som helst, plus minus noll, så länge 
man går runt och att folk är nöjda så tycker jag att det är det som räknas.” 

 
Volontärernas syn på organisationen och varför den finns är annorlunda gentemot de 
styrande. Alla volontärer som har intervjuats menade på ett eller annat sätt att organisationen 
liknar en ideell organisation och en del menar att potentiell vinst aldrig ska lämna 
organisationen. Att STUK ska gå med vinst är inte heller något som är viktigt för de flesta 
av volontärerna. En del volontärer är medvetna om att organisationen är ett aktiebolag, men 
många har inte reflekterat över det eller är inte medvetna om vad det innebär. 
 
De flesta av volontärerna på STUK består av studenter på Luleå tekniska universitet och 
många av dessa volontärer anser att STUKs slogan ”av studenter för studenter” är något som 
definierar STUK som verksamhet. Denna slogan är STUK dock inte ensamma om att 
använda. Denna formulering används av flera olika studentföreningar och kårer vid olika 
lärosäten i Sverige som driver organisationer med ideella ändamål (Studentlund, 2017) 
(Uppsalastudent, 2017) (hg, 2016) (Studentkåren i Östersund, 2017). Detta, bland annat, 
bygger upp en bild av att STUK är en ideell organisation istället för ett aktiebolag och 
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tydliggörs nedan av ett citat som är ett svar på frågan om volontären har tänkt på att STUK 
är ett aktiebolag.   

 
”Så att det är ett företag är liksom, ja… sektionerna är ju också en ideell 
verksamhet men de är på ett annat sätt. Men man driver det och är här för att man 
vill att andra ska ha kul och minnas sin studietid.” 

 
Ytterligare tecken på att volontärerna betraktar sig själva som verksamma inom en typ av 
förening är att de inte talar om sig själva som ”anställda”. Istället är de, enligt deras egna 
ord, ”medlemmar” i STUK.  

 
”Och så var det rekryteringsdag på STUK och mina Phösare hade varit 
medlemmar i STUK, så då gick jag med ” 

 
Enligt STUKs bolagsordning som finns på organisationens hemsida har inte några avstånd 
från 3 kap 3 § aktiebolagslagen tagits. (STUK, 2017) Detta innebär att volontärerna inom 
aktiebolaget bidrar till att den potentiella vinst som organisationen skapar, om inte 
ägardirektiven hindrar det, kan bli utdelning till ägarna och därmed inte återinvesteras i 
organisationen. I ägardirektiven som förnyas vart femte år är det angett att eventuell vinst 
ska återinvesteras i bolaget. Detta har dock inte blivit aktuellt då STUK har haft ett negativt 
resultat under de senaste åren. Ägarna nämner dock under en intervju att det i framtiden är 
möjligt att ägardirektiven kommer förändras eftersom STUK är ett aktiebolag som de 
investerat kapital i. 
 
 
4.2 Motivationsfaktorer hos volontärerna 
 
Utifrån intervjuerna med volontärerna kunde fem motivationsfaktorer som var viktiga för 
dem identifieras. Den första och främsta motivationsfaktorn visade sig vara att volontärerna 
ville känna en gemenskap och därmed sökte sig till organisationen. Volontärerna ansåg sig 
bli en del av en familj och en möjlighet att få nya vänner. Ett exempel på detta är ett utdrag 
ur ett samtal med en volontär där den uttrycker följande när frågan ställs om varför 
volontären väljer att börja arbeta på STUK.  

 
”Det var nog mycket gemenskapen och att man har kul när man jobbar. Det känns 
inte riktigt som arbete.” 

 
De som motiverades av arbetet tack vare andra faktorer menar att det finns mycket runt 
omkring volontärarbetet som är givande. Ett exempel på vad detta kan innebära är citatet 
nedan som är hämtat från en intervju med en person som arbetar i ett golvlag. Detta visar på 
att gemenskapen är det som avgör hur motiverande arbetet är. Därför faller detta i kategorin 
gemenskap.  
 

”Alltså det är ju inte arbetsuppgifterna som är det roliga, det är jättemycket 
samspelet med andra människor, att hänga med laget, man blir ju som en liten 
familj.”  
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Andra volontärer ansåg att de genom att vara volontär erhöll en viss status genom att bli 
igenkänd och knyta kontakter med ”viktiga” personer. Följande citat exemplifierar denna 
typ av motivationsfaktor.  
 

”Om man tyckte att man kände många människor innan på skolan så känner 
väldigt många fler nu. Alla är på STUK. Jag tycker om att bli lite igenkänd när 
jag är på skolan.” 

 
Den andra motivationsfaktorn var känslan av att göra en god gärning vilket gav en känsla 
av att bidra med något gott. Många volontärer uttrycker att de tidigare har varit gäster på 
STUK och därför vill betala tillbaka. Ett exempel på detta är denna volontärs svar när vi 
frågade varför denna har valt att arbeta på STUK.  
  

”Jag har varit mycket på STUK och det kändes bra att kunna ge tillbaka.” 
 
Den tredje motivationsfaktorn beskrevs av volontärer att de ville uppnå en personlig 
utveckling inom ett intresse de hade redan innan de var volontärer på STUK. Detta skedde 
främst i de lag som kallas ”speciallag” vilket innebär lag med arbetsuppgifter som inte är 
typiska för restaurang och nattklubbsverksamhet. Ett sådant lag kan tillexempel vara 
marknadslaget som ansvarar för marknadsföring av event och fotografering under 
nattklubben eller tekniklaget som ansvarar för ljud och ljus. Följande citat är hämtat från en 
intervju med en volontär i marknadslaget som svarar på varför denna började arbeta inom 
organisationen.  

 
”Det var asbra träning för mig att fota människor, olika miljöer, annat än vad jag 
fotat tidigare och det här att man kan få hjälp av andra som är bra på det de gör. 
För det är många som är extremt duktiga. Så då kan man få väldigt bra, och nu 
pratar jag bara om foto för jag är inte grafiker liksom men man kan få så himla 
bra feedback, som, det här kan du tänka på när du redigerar, när du ställer upp 
folk, tänk på bakgrunden. Så det var det som gjorde att jag ville börja. Så det 
handlade kanske mer om att jag själv skulle utvecklas, än att det just var STUK.” 

 
Den fjärde motivationsfaktorn handlade om intresset för de arbetsuppgifter volontärerna 
har. Volontärerna arbetade med något de genuint tyckte var roligt. Ett exempel på detta är 
följande citat.  
 

”Jag vill engagera mig och att jag gillar att baka.” 
 
Den femte och sista motivationsfaktorn var förmåner. Denna motivationsfaktor skiljde sig 
från de andra motivationsfaktorerna då denna var mycket viktig för vissa volontärer, men 
helt oviktig för andra. Ett exempel på ett uttalande från en volontär som anser att förmåner 
är viktiga är följande citat.  
 

”Vi arbetar ju egentligen inte gratis vi arbetar ju för att vi får arbetsförmåner. 
Det står jag ganska hårt vid, att om de drar ner våra förmåner, varför i helvete 
ska jag jobba gratis?” 

 
Det finns även många volontärer som anser att förmånerna inte är viktiga för att de ska 
fortsätta arbeta för organisationen. Ett exempel på detta är citatet nedan som är hämtat från 
en intervju med en person från trubadurlaget.  
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”Det var inget som drev mig till att börja där, men jag tyckte det var ganska 
förmånligt vad gäller gymmedlemskapet till exempel, att man kunde få det mycket 
billigare. Jag hade inte slutat om man tog bort förmånerna. Mitt intresse är som 
sagt att spela musik, jag har egentligen inget annat intresse av att vara med i 
STUK” 

 
 
I nedanstående tabell finns det angivet vilka motivationsfaktorer som blev uppmärksammade 
i intervjuerna med volontärerna. Det finns även angivet vilket arbetslag volontären tillhörde. 
Detta behöver dock inte representera hela arbetslaget utan är endast en indikation på vad 
som kan vara de främsta motivationsfaktorerna i respektive arbetslag och hur det kan skilja 
sig åt mellan arbetslagen. 
 

Tabell 3: Motivationsfaktorer som angivits av volontärerna i respektive arbetslag 

 
 
 
Under studiens gång kunde två typer av volontärer inom organisationen identifieras. Den 
första typen av volontärer motiverades främst av arbetet i sig. Dessa volontärer hade ett 
intresse för uppgiften och ville gärna utvecklas inom området. När dessa volontärer ansåg 
sig ha lärt sig allt som gick att lära sig inom organisationen funderade de på att lämna STUK. 
Dessa volontärer var inte heller lika benägna att bilda sociala band med övriga volontärer. 
Den andra typen av volontärer ansåg sig arbeta i arbetslag som hade de tyngsta och 
slitsammaste arbetsuppgifterna. Dessa volontärer lade en större vikt vid gemenskapen och 
skapade därför fler och starkare sociala band med medarbetarna. Arbetsuppgifterna var inte 
det främsta som motiverade dessa volontärer, istället var det allt runtomkring som bidrog till 
att de fortsatte att vara volontärer.  
 
Utöver de olika motivationsfaktorerna upptäcktes under studiens gång ett antal, mer eller 
mindre tydliga, paradoxer relevanta för vad som motiverar volontärerna att arbeta för STUK. 
Dessa paradoxer upplevdes som centrala för att få en djupare förståelse för hur volontärerna 
motiverades av att arbeta för aktiebolaget. Paradoxerna skapade del förvirring och hade inte 
alltid en enkel förklaring vilket ledde till att de undersöktes närmare.  
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4.3 Motsägelser och paradoxer  
 
När det empiriska materialet samlades in uppmärksammades sju stycken paradoxer. Dessa 
paradoxer var: (1) Stark organisationskultur – hög personalomsättning, (2) Hög grad av 
självbestämmande i arbetslagen – låg effektivitet (3) Gratis arbetskraft - negativt resultat, 
(4) Kårerna är ägare – cirka hälften av volontärarbetarna är inte kårmedlemmar, (5) Många 
volontärer är missnöjda – volontärerna arbetar för organisationen, (6) Vill inte jobba med 
liknande arbetsuppgifter senare i livet - väljer ändå att arbeta med arbetsuppgifterna istället 
för att skaffa sig relevant erfarenhet, (7) VD vill premiera volontärarbetet med förmåner – 
de flesta volontärer anser inte förmånerna som viktiga.  
 
4.3.1 Stark organisationskultur – hög personalomsättning 
 
Den första paradoxen handlar om den starka organisationskultur som verkar finnas på 
STUK, trots att det råder en relativt hög personalomsättning. Vid många tillfällen under de 
deltagande observationerna frågar vi varför de väljer att göra på ett visst sätt och inte 
annorlunda och får då svaret:  

 
”Så gör vi alltid.”  

 
Vid ett tillfälle under den deltagande observationen stod ett mjölkpaket framme i värmen. 
När vi frågade om mjölkpaketet skulle ställas in i kylen efter stängning fick vi svaret:  
 

”Nej, det är inte vårt ansvar, det ansvarar lunchpersonalen för.” 
 

Detta svar kom från en volontär som hade arbetat i mindre än tre månader i arbetslaget vilket 
tyder på att det inte tar lång tid för de nya volontärerna att anamma rådande kultur och 
arbetssätt. Den starka kulturen inom organisationen blev också tydlig i samtalet med Vd:n 
för organisationen som har försökt att förändra lagens arbetssätt under flertalet månader. 
Vd:n vittnade om den starka kultur som förelåg och hur svårt det är att implementera ett nytt 
tillvägagångssätt som personalen ska följa. Enligt Vd:n skiljer sig STUK från andra 
restauranger och nattklubbar där förändringar har varit enklare att genomföra. 
 
Då volontärerna utgörs av studenter innebär detta att personalomsättningen är hög. De allra 
flesta studenter befinner sig endast ett fåtal år på universitetet och endast en del av denna tid 
är de verksamma inom organisationen STUK. Organisationskulturen som innefattar hur 
volontärer beter sig, vad de har ansvar över, vilka värderingar som är viktiga, bland annat, 
sprider sig snabbt bland de nyligen rekryterade volontärerna.  
 
 
4.3.2 Hög grad av självbestämmande i arbetslagen – låg effektivitet 
 
Under studiens gång framkom det att det föreligger en hög grad av självbestämmande i 
arbetslagen. De olika arbetslagen väljer själva vilka individer de vill rekrytera och det finns 
olika typer av traditioner och seder i de olika arbetslagen. Trots att lagen på många sätt råder 
över sig själva föreligger det inte en helt oproblematisk relation mellan arbetslagen och 
ledningen inom organisationen. Ett exempel på detta är ett utdrag från ett samtal med en 
volontär:  



 

25 
 

 
”Det har varit så mycket strul på STUK på det senaste så man blir ju less […] 
Hela ledningen, de motarbetar...”  

 
Under de deltagande observationerna upplevde vi spänningarna mellan ledningen och 
arbetslagen. En av sysslorna som skulle utföras under ett pass var att putsa speglar i 
omklädningsrummen för volontärerna. Vi blev tillsagda att göra det noga, då det ska 
godkännas av någon på kontoret. När vi ansåg att speglarna var rena kom en annan person i 
arbetslaget och fortsatte putsa. När vi frågade varför svarade denne att kontoret tycker att 
rena speglar är viktigt och att det är bättre att få godkänt på städningen direkt. Sammanlagt 
lades ungefär tio minuter på att putsa två normalstora speglar som inte hade några tydliga 
fläckar från början av anledningen att undvika onödiga konflikter med kontoret. Under de 
deltagande observationerna uppstod många liknande situationer som underströk den 
speciella relation som förelåg mellan ledning och arbetslag. Mycket av den gemenskap som 
föreligger inom arbetslagen kan kopplas till den gemensamma inställningen till ledningen. 
Ett exempel på hur volontärerna upplever ledningen är följande citat.  
 

”När jag började här så var jag lite rädd för kontoret och tyckte att de verkade 
väldigt hårda och fick väldigt mycket respekt.” 

 
Det verkar föreligga motsättningar mellan ledning och arbetslag, samtidigt som det finns 
motsättningar mellan de studenter som är volontärer på STUK, och andra studenter på 
universitetet som inte arbetar på STUK. Ett exempel på denna motsättning framkommer av 
följande citat som är taget ur ett samtal med en volontär.  
 

”När jag sa att jag skulle jobba på STUK så sa alla ekonomer jag pratade med; 
Är du dum i huvudet? Tycker du inte om pengar?” 

 
Sedan berättade volontären hur hen svarade på ovanstående fråga. 
 

“Nej, du är dum i huvudet som ställer frågan, det är roligt.” 
 
Det föreligger alltså motsättningar på många olika sätt, men motsättningen mellan 
arbetslag och ledning, leder till en låg effektivitet inom organisationen. Istället för att 
arbetslagen arbetar fullt ut med det som är viktigt för gäster på restaurangen läggs 
mycket energi på att undvika konflikter.  
 
 
4.3.3 Gratis arbetskraft - negativt resultat 
 
Trots att STUK har ungefär 300 volontärer har organisationen inte genererat ett positivt 
resultat på flera år. Kombinationen gratis arbetskraft och negativt resultat är något som 
förekommer på STUK, trots att dess konkurrenter inom bar- och restaurangbranschen har 
avlönad personal. Under intervjun med en av ägarna till STUK var hen osäker på när 
organisationen senast gick med vinst. Detta negativa resultat är alltså inget tillfälligt utan har 
pågått under de senaste åren.  
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4.3.4 Kårerna är ägare – cirka hälften av volontärarbetarna är inte kårmedlemmar 
 
Utifrån intervjuer med ägarna framkommer det att uppskattningsvis hälften av volontärerna 
är medlemmar i kårerna som äger STUK. I intervjuerna framkommer det även att en del 
volontärer inte sympatiserar med kårernas verksamhet. En del volontärer har byggt upp en 
bild av organisationen STUK som att det inte finns andra intressenter än volontärerna själva 
och deras ambitioner med verksamheten. En volontär uttryckte sig såhär angående vinst och 
möjlig framtida utdelning till kårerna: 
 

”Vinsten ska investeras direkt tillbaka in i STUK. Den ska inte gå till kårerna.”  
 
Volontärerna arbetar för kårerna indirekt, trots att några av dem inte sympatiserar med kåren 
då de inte är kårmedlemmar. Volontärerna bidrar dock indirekt med sin arbetskraft till 
kårerna genom att vara volontär på STUK, kårer de inte har något intresse av att bidra till. 
 
 
4.3.5 Många volontärer är missnöjda – volontärerna arbetar för organisationen 
 
Under samtalen med volontärerna uttrycker många att de inte är nöjda med sitt 
volontärarbete på STUK. Trots detta arbetar de kvar inom organisationen och många av 
dessa volontärer uppger att det är för att ställa upp för sitt arbetslag. Ett exempel på detta är 
nedanstående citat  
 

”Och jag är kvar för att jag inte vill lämna mina lagkamrater i sticket, det är enda 
anledningen till att jag är kvar.” 

 
Det finns även volontärer som arbetar för organisationen som inte kan motivera varför 
de fortfarande är kvar. Ett exempel på det är nedanstående citat som är ett utdrag ur en 
intervju med en av volontärerna.  
 

”Men det finns också en gräns för hur mycket man utvecklas på en nattklubb och 
jag har kommit till den gränsen nu. Nu är det mest bara för att, eller ja […] för 
jag vet inte varför jag gör det längre.” 

 
 
4.3.6 Vill inte jobba med liknande arbetsuppgifter senare i livet - väljer ändå att arbeta med 
arbetsuppgifterna istället för att skaffa sig relevant erfarenhet 
 
De flesta som är volontärer på STUK vill inte arbeta med liknande arbetsuppgifter senare i 
livet. Trots detta väljer många individer att arbeta på STUK, istället för att skaffa sig relevant 
erfarenhet inom andra organisationer. Många av volontärerna menar att arbetet de utför inte 
är roligt, men att andra faktorer gör att det är givande att vara volontär på STUK. 
Nedanstående citat är hämtat från en intervju med en volontär.  
 

”Arbetsmässigt, det man gör, är väl inte det roligaste. Då hade jag ju faktiskt 
studerat till det och velat jobba med det sen.” 

 
Andra volontärer anser att arbetsuppgifterna är utvecklande, men att det inte är något som 
de vill arbeta med. Ingen av de intervjuade volontärerna nämner möjligheten till ett utvecklat 
CV tack vare volontärarbetet på STUK.  
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4.3.7 VD vill premiera volontärarbetet med förmåner – de flesta volontärer anser inte 
förmånerna som viktiga  
 
Under samtalen med volontärerna framkommer det att många anser att förmånerna inte är 
viktiga för dem eller att detta inte är vad som driver dem att arbeta för organisationen. Vid 
intervjun med organisationens VD uttrycker han att förmånerna är det som ska förbättras för 
att volontärarbetarna ska få det bättre och därmed motiveras att arbeta. Det föreligger alltså 
olika bilder av vad som är viktigt för volontärerna. Det bör dock nämnas att en del volontärer 
anser förmånerna som väldigt viktiga. Dessa volontärer var de som berättade att de varit i 
kontakt med ledningen om just detta för att försöka förbättra just förmånerna. Dock var dessa 
volontärer i minoritet bland de som intervjuades och de flesta volontärer nämnde inte 
förmåner som en motivationsfaktor.  

Många av de volontärer som intervjuats är noga med att poängtera att deras förmåner inte är 
anledningen till att de arbetar på STUK. Samtidigt menar de flesta av volontärerna att de 
inte skulle fortsätta arbeta som volontärer om de inte fick mat som förmån. En volontär säger 
följande i en intervju angående förmånerna i allmänhet och om denne tycker de är viktiga 
och om de motiverar till arbete: 

”Jag tycker att våra förmåner har blivit lite sämre på senaste tiden, så egentligen 
inte, hade de varit viktiga hade jag nog slutat eftersom många har försvunnit.” 

 
Volontären nämner dock några sekunder senare i samma intervju att om förmånen att få mat 
skulle försvinna så skulle volontären sluta arbeta för organisationen och fortsätter: 
 

”Så mat är nog väldigt viktigt. För om vi nu jobbar på en restaurang så känns det 
konstigt att inte bli erbjuden mat.” 

 
För många av volontärerna tycks faktumet att STUK är en restaurang bidra till denna åsikt. 
Efter de genomförda intervjuerna tycks den generella uppfattningen vara att det är konstigt 
att inte bli bjuden på mat när de arbetar som volontärer på en restaurang. Volontärerna 
förklarar dock inte varför andra förmåner inte anses lika viktiga. Många av de andra 
förmånerna är också relaterade till STUKs verksamhet, vilka med samma resonemang också 
skulle vara lika viktiga för volontärerna. Ett exempel på en annan förmån är det fria inträdet 
på nattklubben under vissa kvällar. Detta anses inte vara en lika viktig förmån som maten 
enligt de flesta volontärer. 
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4.4 Sammanfattande empirimodell  
 
Nedan är en empirimodell presenterad för att sammanfatta organisationen STUK och dess 
volontärer. Under studiens gång har en förståelse för organisationens komplexitet utvecklats. 
Denna komplexitet är illustrerad i bilden nedan.  
 

 
Figur 5: Empirimodell 

Empirimodellen visar hur volontärernas arbetsmotivation går att finna från olika håll och 
vad som påverkar motivationen. Fem olika typer av motivationsfaktorer har identifierats, 
dessa har samband till den tidigare forskningen kring volontärers motivation inom ideella 
organisationer. STUKs speciella organisation bidrar till stark kultur samt en decentraliserad 
struktur som ger arbetslagen ett stort inflytande över verksamheten. Volontärerna har en del 
uppfattningar så som att aktiebolaget i själva verket skulle vara en ideell förening och att det 
därmed inte finns ägare eller intressenter som STUK måste ta särskild hänsyn till. Inom 
organisationen finns även rivalitet och detta kan uppfattas som utomstående hot. Allt detta 
tar plats inom en paradoxal och motsägelsefull miljö som är återgivet i de paradoxer och 
motsägelser som presenterats i empirikapitlet.  
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5. ANALYS 
I detta kapitel presenteras analysen av det insamlade empiriska materialet. Analysen 
baseras på teman som uppstått i empirin och den utvalda teoretiska referensramen används 
för att genomföra analysen. 
 
 
5.1 Motivationsfaktorer hos volontärerna  
 
Inom organisationen STUK verkar det föreligga två typer av volontärer. Den ena gruppen 
arbetar främst i de lag som arbetar med typiska restauranguppgifter, så som tillexempel 
golvlagen som ansvarar för städning, diskning och garderob. Dessa volontärer anser inte att 
arbetsuppgifterna i sig är givande, utan att omständigheterna runt arbetspasset bidrar till att 
göra arbetspasset roligt. Enligt Herzberg et al (1959) är det skillnad på motivationsfaktorer 
och hygienfaktorer och dessa volontärer upplever en hög grad av tillfredställelse av 
hygienfaktorerna. Många volontärer berättar om fördelarna med att arbeta som volontär, 
men har en låg grad av uppfyllandet av motivationsfaktorerna så som möjlighet till 
avancemang och utvecklig och en upplevelse av roliga arbetsuppgifter. Enligt Ryan och Deci 
(2000) drivs dessa volontärer av en yttre motivation, alltså inte arbetsuppgifterna i sig, utan 
belöningarna som arbetet ger upphov till så som nya sociala kontakter och förmåner. De 
sociala kontakterna kan dock bidra till en inre motivation (Deci & Ryan, 1985) som är viktig 
för att även dessa volontärer ska bli långsiktigt motiverade att arbeta för STUK.  
 
Den andra gruppen volontärer arbetar på STUK för att de anser att arbetsuppgifterna bidrar 
till deras personliga utveckling, eller för att arbetet i sig är ett intresse de har. Denna grupp 
volontärer uttrycker en önskan om att de borde finnas fler eller bättre förmåner men att de 
samtidigt anser sig vara motiverade av arbetsuppgifterna. Enligt Herzberg et al (1959) 
innebär detta en hög uppfyllelse av motivationsfaktorerna, men låg uppfyllelse av 
hygienfaktorerna. Detta förklarar även missnöjet denna grupp av volontärer uttrycker då 
hygienfaktorerna inte är uppfyllda. Dessa volontärer drivs därför främst, enligt Ryan och 
Deci (2000), av inre motivationsfaktorer. Dessa volontärer är de som uttryckt att när de har 
nått en viss nivå av självuppfyllelse så finns det inte längre någon anledning att vara volontär 
längre. Detta beror på att den inre motivationen då har försvunnit. De flesta individer som 
tillhör denna grupp volontärer arbetar i de så kallade speciallagen, alltså de lag som är 
inriktade på en speciell uppgift, till exempel marknadslaget, DJ-laget eller tekniklaget. 
 
Det finns alltså olika anledningar till varför individer väljer att arbeta som volontärer på 
STUK men de allra flesta uppger gemenskapen som en av de främsta anledningarna som 
motiverar dem. Detta stämmer inte överens med Herzberg et al (1959) som menar att 
gemenskapen, eller ”medarbetare” som Herzberg et al (1959) uttrycker det, är en 
hygienfaktor. Det tycks därmed föreligga en skillnad av vad som kan identifieras som 
hygienfaktorer och motivationsfaktorer när man studerar volontärer och anställda inom 
andra organisationer. Denna studie pekar på att faktorn ”medarbetare” skulle kunna klassas 
som en motivationsfaktor då tvåfaktorteroin tillämpas i samband med studier av volontärer. 
Att gemenskap kan vara en motivationsfaktor stödjs av Baumeister och Leary (1995) som 
menar att individer drivs av att skapa sociala nätverk. 
 
Enligt Barney (2015) kan organisationskulturen påverka individers handlingar och agerande 
gentemot varandra. Detta beror på att organisationskulturen påverkar individers och 
gruppers värderingar och därmed deras handlingar. Eftersom organisationen har en 
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decentraliserad struktur, finns det också en hög grad av självbestämmande i arbetslagen. 
Detta bekräftas även av Speitzer (1996) som menar att en hög grad av självbestämmande är 
förknippat med en decentraliserad organisation. Denna höga grad av självbestämmande 
bidrar till att organisationskulturen kan fortleva och utvecklas bland volontärerna. Deras 
uppfattning om STUKs syfte är inte i alla fall överensstämmande med ägare och Vd. Ett 
exempel på detta är synen på organisationen där volontärarbetarna betraktar STUK som en 
ideell förening. Det faktum att volontärerna betraktar organisationen som en förening gör att 
de har en högre benägenhet att arbeta som volontärer för aktiebolaget. Om volontärerna 
betraktar STUK som en ideell förening finns därför inte någon motsättning för dem att arbeta 
för STUK. Volontärerna tycks ha ett annat perspektiv på organisationen STUK än betraktare 
utifrån. Att volontärerna betraktar STUK som en ideell förening anses vara en viktig 
förklaringsfaktor till varför så många volontärer arbetar på STUK. 
 
STUK ägs av de två kårerna på universitetet. Detta bidrar till ”föreningsstämpeln” på 
aktiebolaget då ägarna är föreningar. Ägandeförhållandena i kombination med det negativa 
resultatet under flera år bidrar sannolikt till bilden av aktiebolaget som en förening, men är 
inte den enda faktorn som har skapat denna syn. Även okunskapen bland volontärarbetarna 
gör att illusionen av organisationsformen upprätthålls. Eftersom introduktion av nya 
volontärer endast genomförs av andra volontärer inom samma arbetslag kan felaktig 
information föras vidare till nya volontärarbetare. Detta gör att bilden av STUK som en 
förening upprätthålls.  
 
 
5.2 Motsägelser och paradoxer  
 
För att besvara forskningsfrågan ”Vad motiverar volontärer att arbeta för ett aktiebolag?” 
krävdes en förståelse för det motsägelsefulla fenomenet. Genom att studera ytterligare 
motsägelser och paradoxer som upptäcktes inom organisationen kan klarhet kring fenomenet 
samt organisationen skapas. Precis så som Lewis (2000) menar, att det finns komplexa 
samband som kan förklara motsägelser och paradoxer, kan en förståelse för till synes 
irrationella samband skapas genom att djupgående studera och reflektera över fenomen. 
Motsägelserna och paradoxerna kan därför användas även för att skapa förståelse kring den 
ursprungliga forskningsfrågan samt ge en förklaring till hur det har blivit som det har blivit. 
Nedan presenteras analysen av de paradoxer som presenterades i empirin. 
 
Vid en mer ingående analys av paradoxerna visade det sig att två av paradoxerna inte var 
aktuella för vår studie då de inte förklarade till vad som motiverar volontärer att arbeta för 
ett aktiebolag. Det var paradox tre, Gratis arbetskraft - negativt resultat samt paradox fyra, 
Kårerna är ägare – cirka hälften av volontärarbetarna är inte kårmedlemmar. De handlar mer 
om strukturer och volontärernas inställning till ägare vilket inte är fullt relevant för denna 
studie. Resterande fem paradoxer analyseras närmare nedan.  
 
5.2.1 Stark organisationskultur - hög personalomsättning 
 
En av de saker som påverkat kulturen kan vara att ledingen under många år har varit 
kritiserad bland volontärarbetarna. Detta kan ses som ett ”yttre hot” mot volontärerna och är 
något som förenar dem (Schein E. H., 2004). Kritiken mot ledningen kan betraktas som den 
enande faktorn. Att volontärerna inom arbetslagen kan enas kring detta yttre hot gör att 
gemenskapen och den rådande kulturen bland volontärerna förstärks. Ledningen har inte 
heller medlen för att arbeta bort en sådan kultur vilket gör att den byggs på och att nya 
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volontärarbetare tar efter de mer erfarna inom organisationen. Detta fenomen är i sig inte 
något negativt, men för att det ska fungera krävs det att arbetssätt och inställning fungerar 
sedan tidigare. 
 
Eftersom alla arbetslaglag i princip är självbestämmande får en ny volontärarbetare ingen 
naturlig kontakt med ledningen. Introduktion och upplärning sker endast i det arbetslag där 
den nya volontären ska börja arbeta. Detta gör att den rådande kulturen frodas fritt, och trots 
en hög personalomsättning lever vidare. En stark organisationskultur borde gynna 
arbetslagen, då de enligt Strebel (1996) samt Hatch och Schutz  (2001) skulle bidra till att 
individer motiveras till att arbeta längre inom organisationen. I detta fall verkar det därmed 
finnas en motsättning mellan fenomenet i sig och vad teorin förespråkar. Denna motsättning 
kan till viss del förklaras genom att de individer som arbetar som volontärer på STUK slutar 
när deras tid som studenter är över. Detta innebär att oavsett hur stark kulturen är, så kommer 
de som är volontärer att sluta i sinom tid eftersom volontärerna endast är studenter under en 
begränsad tid. Det finns dock många av de som har arbetat på STUK som har slutat innan 
deras utbildning är klar. En del av dessa volontärer menar att deras inre motivation har 
försvunnit och att anledningen till att de började arbeta inte längre fanns kvar. Detta var 
särskilt vanligt inom de specialiserade arbetsområdena då volontären började arbeta som 
volontär för att utvecklas inom ett speciellt område. Då volontären inte längre kunde lära sig 
något mer från organisationen försvann därför motivationen. Detta stämmer överens med 
Ryan och Deci (2000) som menar att den inre motivationen kan minska när yttre belöningar 
förekommer. På STUK erhåller alla volontärer förmåner vilket innebär att de volontärer som 
drivs av endast inre motivation kan få en lägre grad av motivation på grund av förmånerna 
vilket överensstämmer med Ryan och Deci (2000). 
 
Det faktum att arbetslagen rekryterar sina egna anställda och till stor del bestämmer över sig 
själva rekryteras endast individer som passar in i den befintliga gruppen. Detta är även en av 
anledningarna till att organisationen är decentraliserad, men även polariserad. Detta gör att 
sammanhållningen inom arbetslagen är stark och gruppdynamiken relativt stabil oavsett om 
det är nya eller mer erfarna lagmedlemmar. Organisationskulturen påverkar vilka individer 
som passar in och rekryteras därefter (O'Really, Chatman, & Caldwell, 1991). Dessa nya 
rekryter sprider i sin tur de rådande värderingarna och åsikterna vidare (Barney, 2015). Även 
mellan arbetslagen existerar en viss rivalitet som påverkar sammanhållningen inom 
arbetslagen. Det kan vara att de tävlar mot varandra, men även en del irritation och 
konflikter. Precis som att det finns en kraft som förenar volontärerna mot ledningen fungerar 
det likadant mellan arbetslagen. Denna rivalitet fungerar så som Schein (2004) beskriver det, 
som en enande kraft. 
 
Under intervjuerna var det många av volontärerna som berättar att de började arbeta inom 
organisationen för att det var en vän eller bekant som frågade om de ville. Det är alltså många 
av de som arbetar som volontärer som har blivit personligt inbjudna av någon som redan 
arbetar i ett arbetslag. Detta gör att likasinnade på ett enklare sätt finner varandra vilket kan 
bidra till att familjekänslan finns och består inom lagen. Det faktum att arbetslagen har en 
hög grad av självbestämmande förstärker också känslan av att de som arbetar i laget är en 
familj. Baumeister och Leary (1995) beskriver just denna gemenskap som en 
motivationsfaktor. Studenterna som är volontärer har även ofta mycket gemensamt. De har 
studier, intressen och ett driv av att lära känna nya människor när de studerar på ett 
universitet. Under de deltagande observationerna blev vi väldigt väl omhändertagna av det 
lag vi arbetade med och vi kände oss välkomna av samtliga individer iklädda STUK-kläder. 
Volontärer som vi mötte stannade och småpratade även om vi inte kände varandra vilket 
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gjorde att en känsla av samhörighet uppkom fort. Denna välkomnande attityd är sannolikt 
en stor bidragande faktor till att familjekänslan uppkommer trots att individerna i arbetslagen 
ändras med tidens gång. 
 
 
5.2.2 Hög grad av självbestämmande i arbetslagen – låg effektivitet 
 
Den problematiska relationen mellan ledning och volontärer beror på att de olika parterna 
har olika uppfattning om vad verksamhetens mål och syfte är. Volontärerna menar att det 
primära syftet är att generera en bra studentmiljö, samtidigt som ledningen anser att det är 
viktigt för organisationen att göra vinst. Dessa två mål är nödvändigtvis inte motstridiga, 
men då uppfattningarna om organisationens uppbyggnad, syfte och mål skiljer sig åt kan 
konflikter skapas. Enligt Locke och Latham (1979) är målöverensstämmelse mellan 
arbetslag och ledning viktigt för att uppnå de mål som är satta. När detta inte råder leder det 
till att konflikter skapas, vilket kommer ha en negativ inverkan på motivationen och att de 
uppsatta målen är svåra att nå.  
 
Enligt Zheng et al (2010) är decentraliserade organisationer ofta förknippade med en hög 
effektivitet. Enligt den empiri som är insamlad är inte det fallet på STUK. Trots en 
decentraliserad organisation är effektiviteten låg och detta tycks bero på relationen med 
ledningen. Då volontärerna har en hög grad av självbestämmande men ändå blir 
kontrollerade av ledningen vid vissa tillfällen innebär detta att de många fördelar med en 
decentraliserad organisation försvinner. Dessa fördelar beskrivs av bland annat Burns och 
Stalker (1961) och Dewar och Werbel (1979) som menar att en decentraliserad organisation 
leder till högre effektivitet. När organisationen endast är till viss del decentraliserad 
försvinner dessa effektivitetsvinster, vilket har skett i STUK.  
 
 
5.2.3 Många volontärer är missnöjda – volontärerna arbetar för organisationen 
 
Under samtalen med volontärerna och under de deltagande observationerna framkom det att 
en del av volontärerna upplever ett missnöje över organisationen. Trots detta arbetar 
volontärerna fortfarande kvar. En förklaring till detta kan vara den starka kultur som råder 
inom STUK.  Enligt Strebel (1996) kan organisationskulturen vara en anledning till att 
individer väljer att arbeta kvar inom en organisation.  
 
Även den gemenskap som råder inom arbetslagen kan bidra till att volontärerna väljer att 
arbeta kvar inom organisationen trots att de är missnöjda. Enligt Baumeister och Leary 
(1995) är sociala band viktiga för individer och det är svårt att bryta sociala band. Detta kan 
alltså innebära att volontärer inte vill förlora den gemenskap som de upplever inom 
organisationen och väljer att arbeta kvar av den anledningen.  
 
 
5.2.4 Vill inte jobba med liknande arbetsuppgifter senare i livet - väljer ändå att arbeta 
med arbetsuppgifterna istället för att skaffa sig relevant erfarenhet 
 
Denna motsägelse kan förklaras med hjälp av liknande orsaker som paradoxen ovan. Som 
det framgår av det empiriska materialet är gemenskapen en bidragande faktor till varför 
individer väljer att arbeta som volontärer på STUK. Denna motivationsfaktor bekräftas även 
av Baumeister och Leary (1995) och är att betrakta som en yttre motivationsfaktor enligt 
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Ryan och Deci (2000). Denna yttre motivationsfaktor är alltså en stor drivkraft för de som 
arbetar som volontärer på STUK. Att gemenskap skulle vara en motivationsfaktor skiljer sig 
från vad Herzberg et al (1959) anser. Inom Tvåfaktorteorin är gemenskap, eller medarbetare, 
att betrakta som en hygienfaktor och alltså inget som skapar motivation.  
 
En del volontärer arbetar på STUK för att de anser att arbetsuppgifterna är roliga. Även om 
de inte vill arbeta inom samma område senare i arbetslivet så anser många att de når en viss 
grad av självförverkligande av att utföra arbete på STUK. Dessa individer har en inre 
drivkraft. Enligt Deci och Ryan (1985) finns det tre faktorer som påverkar den inre 
motivationen. Den första faktorn som innebär en känsla av kompetens föreligger för de 
individer som arbetar på STUK. Många som arbetar som volontärer menar att de utvecklas 
och bygger på kunskaper inom det område som laget arbetar för. Den andra faktorn som 
enligt Deci och Ryan (1985) påverkar individers inre motivation är möjligheten till 
självbestämmande. På STUK har volontärerna goda möjligheter att påverka arbetet vilket är 
en bra grund för att upprätthålla den inre motivationen. Den sista faktorn som har en positiv 
påverkan på den inre motivationen är en social tillhörighet. Deci och Ryan (1985) menar ett 
en social tillhörighet innebär att individen känner sig accepterad. Den yttre 
motivationsfaktorn gemenskap kan alltså ha en positiv påverkan på den inre motivationen 
enligt Deci och Ryan (1985). På STUK råder en stark gemenskap inom lagen vilket påverkar 
den inre motivationen positivt.  
 
 
5.2.5 VD vill premiera volontärarbetet med förmåner – de flesta volontärer anser inte 
förmånerna som viktiga  
 
Förmånerna är på många sätt att betrakta som en ersättare för den lön som volontärerna 
annars skulle erhållit för sitt arbete. Förmånerna är även något som ledningen lätt kan 
kontrollera och bestämma omfattningen av. Dock uppger de flesta volontärarbetare som har 
intervjuats att förmånerna inte är viktiga för dem. Då förmånerna kan betraktas som lön är 
detta enligt Herzberg et al (1959) en hygienfaktor. Dock spelar denna hygienfaktor troligtvis 
en mindre roll för volontärerna eftersom volontärerna är studenter som får det främsta 
behovet av denna hygienfaktor uppfyllt av studiebidrag och studielån. Att använda 
förmånerna att styra på kan därför vara problematiskt i det anseende att förmånerna inte 
betyder lika mycket för volontärerna som lön gör inom många andra organisationer. 
 
Ytterligare en av anledningarna som bidrar till att ledningen vill styra med förmånerna har 
troligtvis att göra med kommunikationen med volontärerna. I intervjuerna framkom det att 
det var det de volontärer som var mest missnöjda med hur förmånerna utvecklades som var 
i mest kontakt med ledningen och då talades det ofta om hur dessa förmåner skulle förbättras. 
Då STUK är decentraliserat och att det är svårt att etablera kommunikation med alla 
volontärer är det ofta de som hörs mest som får sin röst hörd. Detta innebär att ledningen 
därför även tror att förmånerna är mer viktiga för alla volontärer än vad de egentligen är. 
 
Många av volontärerna uppger att förmånerna inte är viktiga för dem, men det som nästan 
alla volontärer är överens om är att de skulle bli upprörda om maten försvann som förmån. 
För en utomstående är det svårt att förstå vad skillnaden mellan de olika förmånerna är vilket 
innebar att det tog ett tag under studiens gång för att vi som författare förstod vad som skiljde 
maten från de andra förmånerna. Det som utmärker maten är att det är något som 
volontärerna får när de arbetar, de andra förmånerna får de ta del av vid andra tillfällen. 
Maten kan därför betraktas som en hygienfaktor enligt Herzberg et al. (1959) och bidrar 
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därför till trivsel på arbetsplatsen. Till skillnad från de andra förmånerna som också kan 
betraktas som hygienfaktorer är maten något som volontärerna förväntar sig. De andra 
förmånerna är mer att betrakta som en bonus, eller något extra som volontärerna får, till 
skillnad från maten. Detta innebär att missnöje skulle uppkomma om maten togs bort, vilket 
också bekräftas av Herzberg et al. (1959). 
 
Många som utför volontärarbete anser att maten är ett måste för att de ska fortsätta med sin 
ideella insats för organisationen. Många uttrycker det som att det hade varit konstigt av 
organisationen som är en restaurang att inte bjuda volontärarbetarna på mat. Det är inte 
maten i sig som är viktig för individerna, utan gesten, att de får något under sitt arbetspass. 
Detta förutsätter vi beror på att de som arbetar som volontärer för organisationen vill känna 
att de får något konkret för sin arbetsinsats och därför är maten som förmån så pass viktig 
för volontärarbetarna. Det faktum att gesten i sig är viktig bekräftas av Mahoney (1991) som 
menar att motivation kan skapas av symboliska gester. Maten i detta fall är att betrakta som 
en sådan symbolisk gest och är viktig för volontärerna. 
 
 
5.3 Sammanfattning och analysmodell 
 
Inom organisationen STUK har två typer av volontärer identifierats beroende på vad de 
motiveras av. Den ena typen av volontärer drevs främst av inre motivationsfaktorer, medan 
den andra typen främst drevs av yttre motivationsfaktorer. Beroende på vilken typ 
volontären tillhör påverkade det synen på arbetsuppgifterna och medarbetarna. Något som 
var gemensamt för de flesta volontärer är dock uppfattningen av att STUK inte är ett 
aktiebolag, eller att det inte fungerar som ett aktiebolag. Istället menar de att STUK är en 
förening av något slag som endast finns till för de anställda, eller medlemmarna som de 
själva kallar sig, samt finns till för studenterna på Luleå tekniska universitet. Eftersom det 
tycks råda koncensus bland volontärerna kring denna syn på STUK finns inte heller någon 
motsättning enligt dem att arbeta som volontär för en organisation som denna, trots att 
organisationen är ett aktiebolag.  
 
Inom organisationen föreligger fler motsägelsefulla och paradoxala fenomen som är av 
relevans för forskningsfrågan som denna uppsats studerar. De övriga motsägelsefulla oh 
paradoxala fenomenen som behandlats i denna uppsats går även de att delvis förklaras och 
alla dessa fenomen bidrar tillsammans till att de kan samexistera. Organisationen STUK är 
en speciell organisation vilket lämnar spår av dessa, ibland motsägelsefulla, fenomen som 
förstärker varandra och på så sätt kan finnas inom organisationen. Motivationen hos 
volontärerna kan alltså komma från två olika håll. Det första är den arbetsmotivation som 
volontärerna har vilket främst består av inre eller yttre motivation. Från det andra hållet 
kommer uppfattningen av att organisationen endast har ideella ändamål, denna syn på 
organisationen kan bibehållas tack vare en paradoxal och motsägelsefull omgivning kring 
volontärerna.  



 

35 
 

 
 

Figur 6: Analysmodell 
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6. SLUTSATSER  
I detta kapitel presenteras studiens slutsatser och förslag till vidare forskning. Här hålls 
även en avslutande diskussion och här presenteras vilka bidrag studien har gjort inom 
forskningsfältet. 
 
 
6.1 Studiens slutsatser  
 
Denna studies syfte är att besvara forskningsfrågan vad motiverar volontärer att arbeta för 
ett aktiebolag? Denna forskningsfråga har visat sig vara mer komplex än vad som i början 
förutsågs. Forskningsfrågan, som beskriver ett motsägelsefullt fenomen, tycktes till en 
början kunna förklaras genom att identifiera de motivationsfaktorer som volontärerna angav 
i intervjuer. Det visade sig dock finnas fler motsägelsefulla fenomen och paradoxer som 
samexisterade inom den organisation som undersöktes i denna fallstudie. På så vis fanns det 
även mer komplexa förklaringar till vad som motiverade volontärerna att arbeta för 
aktiebolaget. 
 
Studien har besvarat forskningsfrågan genom att empiriskt undersöka vad volontärerna anser 
vara motiverande att arbeta för organisationen STUK. Utifrån det empiriska underlaget 
analyserades detta med hjälp av teorier inom arbetsmotivation, individers inre och yttre 
motivation, individers behov av tillhörighet, organisationskultur samt organisationsstruktur. 
Utifrån väletablerade teorier kunde samband mellan dessa samt tidigare forskning inom 
arbetsmotivation hos volontärer bidra till en förklaring om varför volontärer väljer att arbeta 
för ett aktiebolag. 
 
För att en volontär ska motiveras av att arbeta krävs ett syfte med arbetet. Många volontärer 
ville finna en gemenskap medan andra hellre ville utveckla sina personliga kunskaper inom 
de arbetsområden STUK tillhandahåller. Det som var gemensamt för nästan alla volontärer, 
och som ansågs vara en av de främsta anledningarna till varför volontärerna arbetar för 
aktiebolaget är volontärernas egna syn på organisationen. STUK anses inte av volontärerna 
vara ett aktiebolag, snarare menar de att STUK är en typ av ideell förening. Med detta synsätt 
tycks det för volontärerna därför inte finnas något motsägelsefullt med att arbeta som 
volontär; de utför en god gärning för en organisation som de är ”medlemmar” i. Att denna 
syn på organisationen har fått fäste har sin förklaring i att organisationen och omgivningen 
som volontärerna utsätts för är mycket speciell och fylld av motsägelsefulla och paradoxala 
fenomen.  
 
För volontärerna i denna fallstudie var gemenskapen en av de mest framstående 
motivationsfaktorerna. Tvåfaktorteorin har inte tidigare använts för att beskriva 
arbetsmotivationen hos volontärer. Denna teori visade sig dock vara till stor nytta för att 
analysera det empiriska materialet. Herzberg et al. (1959) menar dock att gemenskap endast 
är en hygienfaktor och därmed inte bidrar till att motivera. Resultatet av denna fallstudie 
argumenterar dock för att om denna teori ska användas för att beskriva vad som motiverar 
volontärer bör gemenskapen behandlas som en motivationsfaktor istället för en 
hygienfaktor. 
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6.2 Avslutande diskussion  
 
En fråga som författarna har burit med sig genom uppsatsen är ”Varför drivs organisationen 
STUK som ett aktiebolag?”. Detta är en fråga som det inte har visat sig att det inte finns ett 
tydligt svar på. I samtalet med volontärerna anser de sig redan vara en del av en ideell 
förening och kanske är det den mest naturliga organisationsformen. Organisationsformen 
tycks vara oklar och de som arbetar inom organisationen har svårt att identifiera sig med den 
och detta gör det svårt att få en gemensam målöverensstämmelse som genomsyrar hela 
organisationen. Men sammanfattningsvis skapar illusionen att arbeta för en ideell förening 
istället för ett aktiebolag motivation och om volontärerna tror sig arbeta för en ideell förening 
blir det inte heller motsägelsefullt att vara volontär för organisationen. Denna illusion av 
bolagsformen har kunnat fortsätta på grund av den starka organisationskultur som råder. 
Stämningen är studentikos och familjär vilket bidrar till en stark gemenskap. 
 
Organisationen STUK är den enda verksamheten i Luleå som kan liknas vid nationer och 
liknande studentengagemang i Sveriges studentstäder. STUK fyller på många sätt ett 
tomrum som många studenter är villiga att hjälpa till att fylla. Organisationen befinner sig 
på många sätt i navet av studentlivet och aktiviteter kring universitetet. Uppfattningen är att 
utan STUK skulle mycket av det studentliv som tas för givet försvinna. Det finns ett stort 
engagemang hos volontärerna och intresset för denna studie har varit stort och det finns en 
stark vilja hos volontärerna att organisationen ska finnas till. Även ledning och ägare av 
organisationen har visat intresse för studien vilket tyder på en medvetenhet och engagemang 
hos dessa parter. 
 
Det är värt att ställa frågan vad som händer med denna bild av organisationen om företaget 
börjar generera ett positivt resultat. Ett möjligt svar på den frågan är att så länge som vinsten 
återinvesteras i företaget så kommer inte bilden av organisationen förändras. Men om vinst 
skulle delas ut till ägarna av bolaget kan detta leda till att illusionen av att aktiebolaget är en 
förening försvinna. Detta kan i sin tur leda till att många volontärarbetare slutar att arbeta 
för STUK, då deras bild av organisationen förändras. Denna illusion som volontärerna har 
av organisationen är därför användbar, både för volontärerna och för STUKs fortlevnad. 
Volontärerna finner en djupare mening och motiveras av att arbeta på grund av detta. 
Samtidigt innebär detta att STUK kan erhålla värdefulla resurser i form av bland annat 
arbetskraft och kompetens från volontärerna. Detta är annars en mycket dyrbar resurs som 
utgör en stor del av kostnaderna inom andra aktiebolag. 
 
 
6.3 Studiens bidrag till forskningsfältet motivation och volontärarbete 
 
Då tidigare studier inom området, volontärarbetare i aktiebolag, är få är denna studie unik. 
Det finns få studier om volontärarbete utfört i Sverige och ännu färre studier om 
volontärarbete i aktiebolag i Sverige.  Komplexiteten som föreligger i organisationer med 
ett stort antal volontärer är beskrivet i litteraturen. Dock har inte kombinationen av 
volontärer i ett aktiebolag studerats i någon större utsträckning. Något som flera tidigare 
studier kring motivation och volontärer har gemensamt är att de uttrycker att volontärer 
motiveras av gemenskap. Detta menar bland annat Beard & Ragheb (1983) som menar att 
volontärerna söker nya relationer samt Farrel och Johnston (1998) som menar att 
volontärerna trivs om de kommer i kontakt med trevliga och likasinnade människor. Denna 
uppsats håller med om att gemenskapen är viktig för att volontärerna ska trivas och 
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motiveras att arbeta. Med empirin som samlats in anses dock gemenskapen vara ännu 
viktigare än vad tidigare forskning har visat. Gemenskapen hos volontärerna inom den 
undersökta organisationen är så stark att det blir likt en familj. Detta hjälper volontärerna att 
hålla ihop, även under perioder då arbetet i sig inte motiverar. Den starka gemenskapen ger 
även en grogrund för en organisationskultur som har överlevt trots en hög 
personalomsättning. För många studenter lockar gemenskapen och kan ersätta saknaden av 
familj och vänner om i det fall som individen har flyttat till Luleå från en annan ort. I vissa 
fall spelar det möjligtvis ingen roll att organisationen som volontären arbetar i är ett 
aktiebolag åtminstone inte om volontären inte ser det den gör som riktigt arbete och att 
volontären gör det för en god sak. 
 
Denna studie har på många sätt kommit fram till liknande resultat vad gäller motivation hos 
volontärer som Paco et al (2013) gjorde, det vill säga att motivationsfaktorerna hos 
volontärer är liknande oberoende om de arbetar för en ideell organisation eller ett aktiebolag. 
Motivationsfaktorerna som driver volontärerna i denna studie går att återfinna i tidigare 
studier som gjorts på volontärer inom ideella organisationer. 
 
En motivationsfaktor som tidigare studier lyfter fram är att en del volontärer engagerar sig 
för att få ett bättre CV. Ett exempel på en sådan studie är Strigas och Jacksons (2003) studie 
där CV lyfts fram som en anledning till varför individer väljer att vara volontärer. I denna 
studie på volontärarbetare i aktiebolag finns inga indikationer på att en sådan faktor skulle 
vara en avgörande faktor till varför individer väljer att vara volontärer i ett aktiebolag. Detta 
kan innebära att det finns en skillnad i motivationsfaktorer mellan volontärer i aktiebolag 
och volontärer i ideella föreningar. Det kan även vara så att volontärerna som arbetar för 
aktiebolaget som studerats utbildar sig till andra typer av yrkesgrupper än det de får 
erfarenhet av genom sitt volontärarbete. På så sätt blir erfarenheten inte lika relevant och 
därmed inte något som är avgörande för arbetsmotivationen. 
 
Även om förmånerna inte anses vara viktiga för många volontärer verkar de trots allt fylla 
ett syfte och är något som tas för givet. Volontärerna är trots allt anställda och undermedvetet 
förväntar de sig något för sin arbetsinsats. Det viktigaste visade sig vara maten, vilket har ett 
symboliskt värde. Tidigare motivationsstudier av volontärer lägger inte fram förmåner eller 
lön som en primär motivationsfaktor. Detta är kanske inte heller så konstigt eftersom det 
tidigare studier undersöker är just volontärer. Det som skiljer volontärerna i denna studie 
från andra studier är att de arbetar för ett aktiebolag. En möjlighet till att förmånerna trots 
allt spelar en viss roll för volontärerna är att de arbetar för ett aktiebolag och att de 
volontärerna som är medvetna om det därmed även förväntar sig något i gengäld. Det kan 
även vara så att volontärerna som arbetade för organisationen tidigare förväntade sig 
förmåner eftersom det var ett aktiebolag och att förmånerna därmed har blivit ett krav som 
volontärerna har på grund av att det alltid har erbjudits förmåner. Detta trots att volontärerna 
numera ser sig som medlemmar i en ideell förening. Det ledningen bör ha i åtanke är det 
som Geiser et al (2014) upptäckte i sin studie om studenters motivation som volontärer. De 
menar att om i de fall som organisationen försöker motivera volontärer med yttre motivation, 
vilket förmåner är, kan de volontärer som inte drivs av yttre motivation bli mindre 
motiverade att arbeta. 
 
De faktorer som motiverar volontärerna har visat sig vara liknande de motivationsfaktorer 
som tidigare forskning inom området för volontärer och motivation tidigare har upptäckt och 
kartlagt. Vissa motivationsfaktorer visade sig dock vara mer aktuella för volontärerna i 
denna studie, så som gemenskapen. Det fanns även vissa motivationsfaktorer som inte alls 
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verkade ha en stor betydelse för volontärerna som till exempel att kunna använda 
volontärarbetet för att förbättra sitt CV.  
 
6.4 Förslag till vidare forskning 
 
Få studier är genomförda på volontärarbete i aktiebolag och därmed behövs mer forskning 
inom området. Detta är en fallstudie där fokus har varit på ett enskilt aktiebolag med 
volontärarbetare. Det är därför av intresse att fortsätta att genomföra fler studier inom 
området för att skapa möjligheten till jämförelser mellan studier som har fokuserat på 
volontärarbetare i aktiebolag. Det är också av intresse att genomföra jämförande studier på 
volontärer i ideella föreningar och volontärer i aktiebolag. Detta är viktigt för att kunna skapa 
en mer överskådlig kartläggning av forskningsområdet och vad som skiljer olika volontärer 
åt.  
 
Styrningen inom aktiebolag med många volontärarbetare är något som hade varit intressant 
att studera. Under denna studies gång har styrningen av organisationen varit ett 
återkommande ämne som har diskuterats. Det hade därför varit relevant för forskningsfältet 
att genomföra studier av detta på liknande organisationer för att skapa en ökad förståelse 
kring vilken styrning som finns inom aktiebolag med volontärer och hur denna påverkar 
volontärernas motivation. Det hade även varit intressant att forska med en normativ ansats 
inom detta ämne. Vilken styrning som bör tillämpas i aktiebolag med många 
volontärarbetare är något som ännu inte har studerats i någon särskild utsträckning. Det 
skulle även vara av intresse att genomföra fler studier ur ett ledningsperspektiv i denna typ 
av aktiebolag, för att skapa en tydligare bild av vad som skiljer aktiebolag med 
volontärarbetare åt från aktiebolag utan volontärarbetare. 
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BILAGA 1 
 
Teman vid intervjuer av volontärer  
 
Följande teman har behandlats under intervjuerna med volontärerna  
 
1. Första kontakt med STUK  
Detta tema behandlar hur individen kom i kontakt med STUK och varför den började arbeta 
där.  
 
2. Arbetsuppgifter  
Temat låter den intervjuade beskriva vad den arbetar med inom laget och vad de ansvarar för. 
Volontären beskriver hur ofta laget träffas och ger exempel på typiska arbetsuppgifter.  
 
3. Organisationen  
Inom detta tema pratar den intervjuade om organisationen och hur den anser att uppbyggnaden 
ser ut. Inom detta tema diskuteras även om volontären vet att STUK ägs av kårerna och vad 
den i så fall anser om det. Vi frågar också vad individen tycker om att vinst kan gå till utdelning 
till ägarna.  
 
4. Förmåner  
Temat behandlar förmåner och vad volontären anser om det. Här diskuteras även vad som skulle 
hända om förmånerna förändras och hur det skulle påverka volontärens motivation.  
 
5. Arbetslaget  
Detta tema behandlar arbetslaget och hur det är uppbyggt. Här diskuteras även om individen 
hade kunnat tänka sig att arbeta i ett annat lag.  
 
6. Andra arbetsplatser  
Temat behandlar frågan om volontären hade kunnat tänka sig att jobba med liknande 
arbetsuppgifter på andra arbetsplatser. Vi ställer även frågan om individen har sökt arbete inom 
en liknande organisation där man bli erbjuden lön.  
  



 

 

BILAGA 2 
 
Intervjuguide Vd  
 
Denna intervjuguide har använts vid intervjun av Vd:n, under samtalet har även 
kompletterande frågor ställts.  
 

1.   Hur är det att leda en organisation med en så hög andel volontärer?  
 

 
2.   Vad anser du är det viktigaste för att era volontärer ska arbeta hos er?  

 
 

3.   Hur tänker du kring resultatet för STUK de senaste åren och resultatet de kommande 
åren?  
 

 
4.   Hur tänker du kring förmånerna som volontärerna får? Är de viktiga?  

 
 

5.   Kan du måla upp organisationskartan för oss?  
 

 
6.   Hur tänker du kring era ägare? 

 
 

7.   Varför drivs STUK som ett aktiebolag?  
  



 

 

BILAGA 3 
 
Intervjuguide ägare 
 
Denna intervjuguide har använts vid intervjun av ägaren, under samtalet har även 
kompletterande frågor ställts.  
 

1.   Varför drivs STUK som ett aktiebolag?  
 

 
2.   Hur många av volontärerna som arbetar på STUK är kårmedlemmar?  

 
 

3.   Hur tror du att inställningen till kårerna är bland de som är volontärer där?  
 
 

4.   Hur ser ägardirektivet ut idag?  
 
 

5.   Om STUK skulle gå med vinst, kan en utdelning till kårerna då vara aktuell?  
 
 

6.   Varför tror du att så många volontärer vill arbeta på STUK? 
 

 
 
 
 
 
 
 


