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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att finna förståelse för vilka faktorer som motiverar studenter till sitt 

engagemang i ideella respektive vinstdrivande organisationer. En kvalitativ undersökning 

utfördes bestående av tio semistrukturerade intervjuer, varav fem respondenter engagerade i 

ideella organisationer respektive fem respondenter arbetandes i vinstdrivande organisationer. 

Studiens slutsats är att studenter engagerar sig inom både vinstdrivande och ideella 

organisationer främst på grund av att de styrs av inre motivationsfaktorer. Den visar även att en 

del yttre motivationsfaktorer kunde anses viktiga. Uppsatsen bidrar med en insyn i att 

motivation inte är svart eller vitt, motivationsfaktorer kombineras ofta och varierar över tid. 

Vårt förslag till fortsatt forskning är att studera hur motivationsfaktorer förändras när studenter  

som arbetar ideellt istället får lön för sitt engagemang. 
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1. Introduktion 
I detta kapitel presenteras en bakgrundsbild till studiens valda ämne. Detta efterföljs med en 

problematisering som mynnar ut till studiens forskningsfråga och syfte. Vidare presenteras praktisk 

relevans med studien.  
 

1.1. Bakgrund 

I dagens samhälle har individer många olika valmöjligheter gällande att disponera sin tid. I 

Sverige uppskattas nästan varannan invånare vara verksam inom någon typ av ideellt arbete. 

Värdet av det ideella arbetet motsvarar 3,32% av BNP. Detta värde ligger något högre än 

exempelvis detaljhandelns motsvarande värde. Totalt lägger individer i Sverige 676 miljoner 

timmar på ideellt arbete varje år (Statistiska centralbyrån, 2018). Trots detta är majoriteten av 

individerna på den svenska arbetsmarknaden heltidssysselsatta (Statistiska centralbyrån, 2017). 

Det är dock inte bara de heltidssysselsatta som engagerar sig ideellt utan en annan grupp av 

ideellt engagerade är även studenter. 

 

Av alla studenter i Uppsala som engagerar sig ideellt gör 36% det en eller flera gånger i veckan 

medan 38% av de som engagerar sig ideellt gör det någon gång i månaden (Volonärbyrån, 

2017). Ungefär sex av tio studenter arbetar extra vid sidan av sina studier inom vinstdrivande 

organisationer (Hyllander, 2009). Av de studenter som arbetar inom vinstdrivande 

organisationer arbetar 34% mellan en till tio timmar per veckan och 23% arbetar mer än tio 

timmar per vecka (a. a.). 

 

En viktig faktor till vilka val vi gör är vad som motiverar oss. Det är få motivationsfaktorer som 

tillfredsställer alla individer. Motivation är en form av inre drivkraft som får oss att vilja utföra 

handlingar (Ryan & Deci, 2000a, s.54). Det kan vara allt ifrån valet att studera eller att arbeta. 

Vidare kan de som väljer att studerar motiveras till att göra något ytterligare vid sidan av sina 

studier som att engagera sig i ideella eller i vinstdrivande organisationer. Trots att den monetära 

ersättningen är långt ifrån densamma vid ideellt engagemang som vid arbete i en vinstdrivande 

organisation lägger dessa grupper av studenter ner en liknande mängd tid på vald syssla.  
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1.2. Problemformulering 

Trots att studenter kan få en markant högre lön för samma typ av arbete väljer många att 

engagera sig ideellt vid sidan av sina studier. Det är intressant att studera hur 

motivationsfaktorer skiljer sig åt gällande studenters ideella engagemang respektive arbete i 

vinstdrivande organisationer. Vilken organisationstyp som studenter väljer att engagera sig i 

skulle till stor del kunna grundas i vilka faktorer de motiveras av. Det finns många studier kring 

motivation inom både ideella organisationer och vinstdrivande organisationer. Däremot få som 

jämför ideellt engagemang med arbete i vinstdrivande organisationer. Därav finnes denna 

studie speciellt intressant.  

 

1.3. Forskningsfråga 

Vad motiverar studenter till sitt engagemang i ideella respektive vinstdrivande organisationer? 

 

1.4. Syfte 

Det primära syftet med denna studie är att finna förståelse för individers, i detta fall studenters, 

val gällande att engagera sig idéellt eller inom vinstdrivande organisationer. Undersökningen 

ämnar till att peka på vilka motivationsfaktorer som driver studenter till respektive val. 

 

1.5. Praktisk relevans 

Studien bidrar huvudsakligen till praktisk relevans och kan finnas särskilt intressant för ett 

flertal parter. Bland annat kan arbetsgivare i studentstäder som vill attrahera arbetskraft använda 

studiens resultat för att arbeta med att höja dessa faktorer på sin arbetsplats. Detta kan då bidra 

till att fler studenter motiveras till att arbeta hos dem. Det kan även vara intressant för de ideella 

organisationerna att bilda medvetenhet om vilka faktorer som gör att studenter väljer att 

engagera sig hos dem samt vad de kan ta efter från de vinstdrivande organisationerna. Resultatet 

i denna studie skulle också kunna ses i ett större sammanhang. Det är inte endast studenter som 

värderar motivation utan detta skulle även kunna tillämpas för andra typer av arbetsformer. 
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2. Teoretiskt ramverk 
Detta kapitel avser att redovisa för det teoretiska ramverket för studien. I stort handlar studien om 

motivation med utgångspunkt i Self-Determination theory. Det teoretiska ramverket kommer vara 

grunden för analyseringen av empirin.  
 

2.1. Motivation 

Motivation är en psykologisk term som betyder viljan att göra något (Ryan & Deci, 2000a, 

s.54). Det  innefattar de faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteenden mot 

olika mål. Teorier gällande motivation förklarar varför vi handlar som vi gör och varför vi 

föredrar vissa handlingar framför andra (Nationalencyklopedin, 2020). Det som karaktäriserar 

en motiverad personen är dennes driv och målmedvetenhet medan en omotiverad person 

karaktäriseras av dess avsaknad av inspiration eller vilja till att utföra ett arbete. Alla individer 

motiveras av olika faktorer. Det finns få faktorer som motiverar alla individer men det 

gemensamma är att motivation är det som driver de flesta till sina handlingar (Ryan & Deci, 

2000a, s.54). Motivation kan inte ses som en personlig egenskap utan det är ett inre tillstånd 

som varierar över tid. Det påverkas av personliga händelser och situationella faktorer (a. a.). 

Motivation kan variera i både nivå, vilket innebär till vilken grad en individ är motiverad, och 

i riktning, vilket innebär vilken typ av motivation. Riktning innefattar de bakomliggande 

attityderna och målen som styr ens handlingar det vill säga förklaringen till individers 

ageranden (a. a.). Ryan och Deci tar upp ett exempel på individers ageranden. En student kan 

antingen motiveras till att göra läxan och få högsta betyg för att denne är intresserad av ämnet 

eller så kan studenten motiveras av den bekräftelse individen får från lärare och föräldrar när 

den uppnått målet. Att eleven agerar för att denne är intresserad av ämnet är ett typiskt exempel 

på inre motivation medan att agera för att få bekräftelse är ett exempel på yttre motivation. En 

motivationsteori som förklarar dessa faktorer närmare är Self-Determination Theory (a. a.). 

Vidare kan det finnas en utträngningseffekt där inre motivation kan undermineras av yttre 

faktorer som monetära incitament och bestraffningar vilket Bruno S. Frey och Reto Jegen tar 

upp i sin artikel Motivation Crowding Theory (2001). 
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2.2. Self-Determination Theory 

Self-Determination Theory är ett synsätt på mänsklig motivation som kretsar kring medfödda 

psykologiska behov grundad av Richard M. Ryan och Edward. L. Deci. Teorin utreder dessa 

behov som är grunden till självmotivering (Ryan & Deci, 2000b, s.68). I grova drag finns det 

två olika grundläggande typer av motivation; inre och yttre motivation. Inre motivation är 

kopplat till att göra något för att det är intressant eller njutbart (Ryan & Deci, 2000a, s.55). 

Detta kan exempelvis vara kopplat till positiv feedback eller gemenskap (Ryan & Deci, 2000c, 

s.227). Yttre motivation är kopplat till att göra något som ger separerbara resultat (Ryan & Deci, 

2000a, s.55). Det kan exempelvis vara monetär ersättning, belöningar eller att undvika en 

bestraffning. Forskning har visat att kvaliteten på ens arbete och upplevelse kan variera 

beroende på vilken typ av motivation individen i fråga drivs av (a. a.).   

 

2.3. Inre motivation 

När individer är involverade i något de är genuint intresserade av görs detta ofta helt frivilligt, 

detta bygger på en inre motivationskraft (Gagne & Deci, 2005, s.234). De tre huvudfaktorerna 

som skapar en inre motivationskraft är känslan av kompetens, känslan av självbestämmande 

och känslan av social samhörighet (Ryan & Deci, 2000c, s.243).  

 

2.3.1. Känsla av kompetens 

Forskning har visat att den inre motivationen ökar mer när individer får positiv feedback och 

belöningar än i jämförelse med om den inte skulle få någon feedback. (Ryan & Deci, 1985, 

s.79; Ryan & Deci, 2000c, s.234). Vidare minskar negativ feedback ens inre motivation mer än 

om individen inte skulle få någon feedback alls (Deci & Cascio, 1972). Detta är kopplat till 

känslan av kompetens (Ryan & Deci, 2000c, s.234). Individer strävar efter känslan av 

kompetens för att känna sig duktiga och få bekräftelse. Känslan av kompetens kan individer 

uppnå genom att känna sig tillfredsställd med deras insatser när de exempelvis tar sig an en 

utmaning. De kan även uppnå denna känsla genom att samla på sig erfarenheter vilket leder till 

bemästring av olika uppgifter och handlingar. När individer känner sig kompetenta inom ett 

visst område ökar den inre motivationen medan den minskar om de inte känner sig kompetenta. 

Å andra sidan visar en studie på att den inre motivationen hos en individ inte nödvändigtvis 

behöver stiga om den får positivt feedback om individen i fråga inte känner sig ansvarig för 

prestationen (Fisher, 1978). 
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2.3.2. Självbestämmande 

När Deci (1975) diskuterade förhållandet mellan inneboende motivation och dess 

underminering genom yttre belöningar kom han in på spåret självbestämmande. De beteenden 

som motiveras av inre faktorer har ofta ett samband med självbestämmande. Det är oftast 

beteenden som görs för att individen själv finner ett intresse för aktiviteten samt att beteendena 

görs spontant och naturligt. Det finns ett samband mellan inre motivation och externa 

belöningar då det visats att den inre motivationen minskar när externa belöningar införs. Detta 

på grund av att individen då känner sig styrd och kontrollerad av belöningen, 

självbestämmandet upplevs minska i och med den externa belöningen. Orsakssambandet för 

beteendet skiftar då från att ha varit internt till att bli externt (Ryan & Deci, 2000c, s.234). 

Något som däremot kan öka den inre motivationen i exempelvis skolmiljö är lärare som arbetar 

med att främja elevernas självbestämmande istället för att vara kontrollerande. Elever med 

dessa lärare visar ofta bättre självkänsla, högre nyfikenhet och tar sig an fler utmaningar. Detta 

visades i en fältstudie gjord av Deci, Nezlek och Sheinman (1981) (Ryan & Deci, 1985, s.98). 

 

2.3.3. Social samhörighet 

Social samhörighet innefattar behov hos individen som att känna tillhörighet och gemenskap 

(Ryan & Deci, 2000b, s.73).  Känsla av kompetens och självbestämmande har bevisats vara de 

starkaste faktorerna som influerar den inre motivationen. Trots detta faktum menar teorier och 

forskning att social samhörighet också spelar en stor roll även om den är mer avlägsen än de 

tidigare nämnda (Ryan & Deci, 2000c, s.235). Ett exempel på detta är ett experiment där ett 

barn skulle arbeta med att lösa en intressant uppgift. När det fanns en vuxen i rummet som 

också utförde en syssla och ignorerade barnets försök till socialisering, minskade barnets inre 

motivation till att utföra sin egen uppgift (Anderson, Manoogian, & Reznick, 1976). Många 

inre motiverade beteenden kan dock utföras i ensamhet. Detta visar på att social samhörighet 

inte är en nödvändighet men att en trygg social bas kan vara viktig för att en individ ska kunna 

uttrycka sin inre motivation (Ryan & Deci, 2000b, s.71).  

 

2.4 Yttre motivation 

Inre motivation är en viktig typ av motivation, men det är långt ifrån alla handlingar som 

motiveras av inre motivation. Det är mer förekommande att handlingar drivs av yttre motivation 

(Ryan & Deci, 2000a, s.60). När människor blir äldre minskar ofta deras inre motivation och 

de yttre motivationsfaktorerna tar över. Som vuxen finns det förväntningar och krav att leva 
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upp till samt olika samhällsroller att inta i jämförelse med under barndomen där det fanns en 

större frihet för individen till att göra det den själv tycker om (a. a.). Yttre motivation innebär 

att individen agerar för att få ett separat resultat, det som motiverar i dessa fall är inte att utföra 

själva handlingen utan snarare resultatet som kommer vid slutförande. Det separata resultatet 

kan exempelvis vara att få en belöning eller att undvika en bestraffning (a. a.). Belöningarna 

kan vara i form av monetär ersättning, högre status eller en utmärkelse.  

 

Det finns flera olika subteorier kopplat till Self-Determination theory. För att kunna identifiera 

olika typer av yttre motivation skapades en subteori som kallas för Organismic Integration 

Theory (Ryan & Deci, 1985). Med denna subteori identifieras olika faktorer som kan öka eller 

minska integrering av beteenden kopplat till olika typer av motivation. De olika typerna av 

motivation skulle kunna illustreras på en skala där amotivation pryder ena sidan av skalan och 

inre motivation den andra sidan av skalan samt yttre motivation i mitten. Amotivation är ett 

tillstånd där individen saknar motivation helt och hållet. Individer är mest benägna enligt Self-

Determination theory att bli amotivativerade när de saknar känslan av kontroll och effektivitet 

under en längre tid. Amotivation kan ses som motsatsen till inre och yttre motivation då en 

amotiverad person saknar båda (Ryan & Deci, 2000c, s.237). Det som skiljer dem åt är ens 

avsikt till handlingarna. Att utföra en handling kan vara både medvetet och omedvetet motiverat 

(Ryan & Deci, 2017, s.190).  

 

Det finns olika grader av yttre motivation och den närmaste till amotivation i skalan är yttre 

kontroll. Det innebär att individer motiveras av att undvika bestraffning och att få externa 

belöningar, de styrs av yttre faktorer och syftet till att utföra en viss handling motiveras av att 

tillfredställa andras krav (Ryan & Deci, 2017, s.184). Efter det i skalan kommer introjicerad 

kontroll vilket innebär att individen utför en handling för att den borde och för att slippa känna 

skuld och skam för att hen inte utför handlingen. Vid utförd handling känner individen stolthet 

(Ryan & Deci, 2017, s.186). Den tredje nivån av yttre motivation är identifierad kontroll. Detta 

innebär att handlingar utförs på grund av egen vilja och att individen anser att det personligen 

är viktigt (Ryan & Deci, 2017, s.192). Vidare är den fjärde nivån integrerad kontroll, vilket är 

den typen av yttre motivation som står närmast inre motivation i skalan. Denna form är den 

mest självbestämmande formen av yttre motivation då individer helhjärtat utför en handling för 

att de anser att det är viktigt och identifierar sig med det (Ryan & Deci, 2017, s.188).  
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Figur 1. Studiens analysmodell. Visar sammankopplingen mellan självbestämmande, 

motivationstyp, regulationstyp samt orsakssammanhang (Hämtad från: Ryan & Deci, 2000c, 

s.237). 

 

2.5. Motivationsutträngning 

Motivationsträning behandlar ideen om att externa faktorer som ökar den yttre motivationen, 

exempelvis monetära belöningar eller bestraffning, kan tränga ut den inre motivationen. Detta 

är dock inte alltid fallet utan externa faktorer kan även i vissa fall även öka den inre 

motivationen (Frey & Jegen, 2001). Ett exempel för motivationsutträngnings innebörd ger 

Titmuss (1970) i sin bok The gift relationship. Han menar att motivationen till att donera blod 

kan minska om de som ger blod får en monetär ersättning istället för att bara ställa upp utan att 

få något tillbaka. Syftet med att ge blod kan för många vara att just göra en god gärning frivilligt, 

och om de då skulle få en ersättning för det ses inte gärningen längre som lika god. 
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3. Metod 
Detta kapitel redogör metodval, studiens utformning, avgränsningar, val av studieobjekt, 

begreppsdefinitioner, operationalisering av intervjufrågor, källkritik samt en diskussion kring studiens 

validitet och reliabilitet. Detta för att ge en transparent bild av hur vi kommit fram till vår empiriska 

data och argumentera för våra val.  
 

3.1. Forskningsansats och utformning av studie 

I denna studie sker insamlingen av empiri genom kvalitativ undersökning. Det som i huvudsak 

är avgörande för vilken typ av metod som är bäst lämpad för ens studie grundar sig i hur 

frågeställningen är formulerad. Antingen kan frågeställningen vara lämpad för mer statistiska 

undersökningsmetoder eller för verbala analysmetoder som exempelvis kvalitativa 

intervjuer  (Patel & Davidsson, 2011, s.14). Meningen med denna studies metodval är att finna 

en djupare förståelse kring vad som motiverar studenter till att engagera sig ideellt respektive 

att arbeta inom vinstdrivande organisationer. Kvalitativa intervjuer ger utrymme för 

respondenten att besvara frågorna utifrån sina personliga erfarenheter (Patel & Davidsson, 

2011, s.81).  

 

Studien innefattar kvalitativa intervjuer och kommer att gå till på så sätt att individer som 

engagerar sig i vinstdrivande organisationer respektive individer som engagerar sig idéellt 

intervjuas. Alla intervjuer skedde muntligen, antingen via ett fysiskt möte eller via ett 

telefonsamtal, se figur 2. 

 

3.2. Avgränsningar 

I denna studie är studieobjekten studenter, detta eftersom vi själva är studenter och har haft 

tillgång till ett brett nätverk av andra studenter. Deras huvudsyssla är att studera vilket ger en 

huvudsaklig inkomstkälla där inkomsten i de flesta fall består av studiebidrag och studielån. 

Studenter har möjlighet att på sin fritid utöver studier välja att arbeta i vinstdrivande 

organisationer eller ideella organisationer. Engagemang inom ideella organisationer innebär ett 

engagemang där det monetära inte är huvudsyftet (Arbetsgivarföreningen KFO, 2019). En 

mindre ersättning kan ges trots att engagemanget anses vara ideellt. En mindre ersättning anses 

här vara runt 30 kr per timme. I denna studie engagerar sig dessa studenter inom ideella 

organisationer i form av studentnationer i Uppsala. 
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Studien kommer att avgränsas till restaurangbranschen inom båda organisationstyper för att 

möjliggöra en rättvis jämförelse och för att kunna exkludera okända samt okontrollerade 

variabler i största möjliga mån. Studien har varit avgränsad till studenter på svenska universitet.  

 

Det teoretiska ramverket avgränsas till Self-Determination Theory. Detta för att denna teori 

beträffar de fenomen vi vill studera. Den berör både yttre och inre motivation och det är en 

välstuderad teori.  

 

3.3. Val av studieobjekt 

Studieobjektet för denna studie är studenter vilka har delats in i två betingelser. Dels studenter 

som engagerar sig ideellt vid sidan av sina studier och dels studenter som arbetar inom en 

vinstdrivande organisation vid sidan av sina studier. Totalt har tio stycken studenter intervjuats, 

hälften från vardera betingelse. När detta antal intervjuer uppnåddes kände vi en mättnad av 

information och att tillräckligt mycket empirisk data insamlats från de intervjuade 

studieobjekten.  

 

3.3.1. Val av respondenter 

Vid val av respondenter har vi utgått från studenter som studerar främst vid Uppsala Universitet. 

Eftersom studien avser att studera restaurangbranschen är respondenterna antingen engagerade 

ideellt inom restauranger vid nationer eller arbetar i vinstdrivande restauranger. Studien har 

även avgränsats till studenter som studerar helfart för att kunna ge rättvisa förutsättningar hos 

de båda grupperna vi studerar. Det vill säga att deras engagemang och arbete vid sidan av 

studierna inte är deras huvudsyssla. Vi använde oss av bekvämlighetsurval vid val av 

respondenter då vi har ett brett kontaktnät bland studenter som arbetar både avlönat och ideellt 

inom restaurangbranschen. 

 

3.4. Insamling av data 

Vid insamling av data genomfördes semistrukturerade intervjuer vilket lett till kvalitativ data. 

Detta innebär att en majoritet av frågorna är förutbestämda men att följdfrågor kan ha 

tillkommit. De förbestämda frågorna är inte alltid är ställda i samma ordning (Patel & 

Davidsson, 2011, s.82). Denna typ av intervjuform är en öppen form av kvalitativ intervju vilket 

ger intervjun en samtalskaraktär (a. a.). Då vi ville kunna ställa följdfrågor och ha en dialog 

med våra respondenter samtidigt som samma huvudfrågor ställdes till alla passade detta bäst 
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för vår studie. Några av frågorna ställdes även på så sätt att det genererat kvantitativ data som 

vi kunnat använda för att för att utesluta personlighetsfaktorer. Dessa frågor har innehållit 

självskattningsskalor där vi bett respondenterna att värdera dels deras prioritering i kring olika 

faktorer och även deras upplevelse i hur väl faktorerna uppfylls i deras respektive arbetsplats. 

Frågorna som ställdes under intervjuerna finns i bilaga 1. Intervjutillfällena hölls med en person 

åt gången, antingen genom fysiska möten eller genom telefonsamtal. På grund av att vissa 

respondenter inte kunde avvara tid för ett fysiskt möte skedde dessa intervjuer via 

telefonsamtal. Alla intervjuer har transkriberats och finns arkiverade separat. 

 

Respondent: Betingelse: Intervjuformat: Längd: 

(min) 

Antal 

ord: (st) 

Datum: 

Respondent 1 Vinstdrivande org. Telefon 27:35  2341 18/11-19 

Respondent 2 Vinstdrivande org. Telefon 20:26 1716  22/11-19 

Respondent 3 Vinstdrivande org. Telefon 15:36 1222 22/11-19 

Respondent 4 Vinstdrivande org. Fysiskt möte 21:06 1676 24/11-19 

Respondent 5 Vinstdrivande org. Telefon 11:01 951  24/11-19 

Respondent 6 Ideell org. Fysiskt möte 14:49 1238 25/11-19 

Respondent 7 Ideell org. Fysiskt möte 21:43 1645 25/11-19 

Respondent 8 Ideell org. Fysiskt möte 20:25 1636  25/11-19 

Respondent 9 Ideell org.  Fysiskt möte 29:12 4040 25/11-19 

Respondent 10 Ideell org.  Fysiskt möte 16:46 1380 25/11-19 

 

Figur 2. Information om samtliga genomförda intervjuer. 

 

3.5. Operationalisering av intervjufrågor 

I utformningen av de semistrukturerade intervjuerna har trattmodellen legat till grund. 

Trattmodellen innebär att intervjun börjar med öppna och breda frågor, sedan smalnar frågorna 

av och blir mer precisa för att mot slutet av intervjun återgå till att bli något bredare igen (Kylén, 



 11 

2004, s.31-38). Intervjuerna bestod av 28 frågor samt tillkommande följdfrågor allteftersom. 

Alla respondenter hade samma grundläggande frågor oberoende av organisationstyp. Intervjun 

inleddes med frågor om respondentens bakgrund för att ge oss en överblick kring dennes val 

till att börja engagera sig eller arbeta, vad de hade för roll och arbetssysslor. Respondenterna 

fick även svara på frågor gällande var de får sin arbetsmotivation ifrån och om det finns något 

som hindrar deras arbetsmotivation. Dessa frågor ställdes med syftet för att ta reda på vilket typ 

av motivation respondenterna drivs av, antingen inre motivation, yttre motivation eller 

amotivation.   

 

För att värdera respondenternas inre motivation fick de svara på frågor angående hur kunniga 

de känner sig inom sitt arbetsområde och när de får det bekräftat. Detta i syfte för att ta reda på 

om och när de känner känslan av kompetens. För att komma åt den andra faktorn av inre 

motivation, självbestämmande, fick de värdera hur mycket de uppskattar att få ta egna beslut, 

om de känner att de får vara med och påverka sitt arbete och om det finns möjlighet till att 

förändra något på arbetsplatsen. I syfte att få svar på den tredje faktorn inom inre motivation, 

vilket är social samhörighet, fick de svara på i vilken utsträckning de känner att det finns 

gemenskap, ge exempel på när de känner gemenskap, hur de visar uppskattning till sina 

arbetskamrater samt om de kände sig sedda på arbetsplatsen.  

 

För att kunna identifiera vad respondenterna huvudsakligen prioriterar fick de nio olika 

motivationsfaktorer där de skulle välja ut de fyra viktigaste. Där hade de flera olika 

valmöjligheter där de kunde välja allt från hög monetär ersättning till betydelsefullt arbete.  

 

För att bedöma respondenternas yttre motivation fick de dels svara kring vad de får i ersättning 

för deras arbete eller engagemang och om de får några externa förmåner. För att härleda om de 

kände yttre kontroll, introjicerad kontroll, identifierad kontroll eller integrerad kontroll fick de 

svara på varför de gör sitt arbete. Respondenterna fick då välja om de gjorde sitt arbete för att 

de kände sig tvungna, om de får dåligt samvete annars, om de anser att det är viktigt, om de 

tycker att det är kul eller om det är för att få monetär ersättning.  

 

I samtliga frågor har respondenterna kunnat svara fritt för att de skulle kunnat svara om de känt 

sig amotiverade.  
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3.6. Källkritik 

Inhämtningen av det teoretiska ramverket grundar sig till största del på Ryan och Decis (1985, 

2000a, 2000b, 2000c, 2017) Self-Determination theory. Detta är en förstahandskälla då de är 

grundarna till teorin vilket skulle kunna anses som en styrka då den till större del är oberoende. 

Ryan och Decis forskning kring Self-Determination theory anser vi vara trovärdig då det 

exempelvis finns många efterföljande studier samt kurslitteratur vid universitet som bygger på 

deras teori, bland annat boken Management control systems skriven av Anthony Roberts m.fl 

(2014). Denna källa har haft hög relevans till studien då det är utifrån Self-Determination theory 

som den empiriska datan analyserades.  

 

Inhämtningen av empiriskt data upplevs vara trovärdigt. Detta då studiens respondenter inte 

haft någon form av vinning till att vinkla sanningen. Däremot grundar respondenterna deras 

svar på deras verklighet och uppfattning och detta är nödvändigtvis inte fakta. Några av 

respondenterna är kollegor till varandra vilket skulle kunna leda till att de påverkar varandras 

svar men intervjuerna har ägt rum direkt efter varandra och i vissa fall har de inte vetat om att 

en kollega skulle delta i studien. Med högsta trolighet har de inte kunnat sprida frågorna eller 

delat med sig av sina svar till varandra. Det finns en viss risk att respondenterna inte vågar 

öppna upp sig eller förskönar verkligheten. Respondenterna kan även ha uppgett politiskt 

korrekta svar vid intervjuerna för att det förväntas av dem bland annat ur ett samhällsperspektiv. 

Som ett exempel behöver individen nödvändigtvis inte finna sitt arbete rofyllt och kul men 

eftersom det kan förväntas att individen tycker att det är kul svarar denne reflexmässigt vid 

frågan. Samtliga respondenter har varit anonyma och deras arbetsgivare har inte varit 

involverade i studien, detta för att kunna utesluta påverkan från utomstående parter till största 

mån. 

 

3.7. Validitet och reliabilitet 

Inom kvalitativa studier anses validiteten beteckna om rätt företeelser upptäcks, att tolka och 

förstå innebörd av livsvärlden samt att beskriva uppfattningar. Validiteten innefattar hela 

arbetsprocessen vid kvalitativa undersökningar (Patel & Davidsson, 2011, s.105-106). 

Reliabiliteten vid en kvalitativ studie bör ses till det kontextuella sammanhanget vid 

intervjutillfällena. Vidare är det viktigare att ställa väl anpassade frågor än att få samma svar 

varje gång en fråga upprepas vid skilda tillfällen (a. a.). En nackdel med kvalitativa studiers 

upplägg är att de är svåra att replikera då de begränsas av hur olika författare tolkar svar samt 

hur respondenter tolkar frågor och väljer att besvara dessa. Det medför att studiens reliabilitet 
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kan anses vara svag. Vi har genom denna studies gång varit medvetna om detta och valt att 

fokusera på att ställa välformulerade frågor. 

 

Vissa av respondenterna som intervjuats har varit bekanta med intervjuledaren vilket kan vara 

både till fördel och nackdel för studien. En nackdel kan vara att respondenten är obekväm i den 

bekantas sällskap när det kommer till att öppna upp sig vid intervjun. Dock skulle detta även 

kunna ses som en fördel då respondenten vågar öppna upp sig mer när de är i bekvämt sällskap. 

 

En ytterligare faktor som kan ha påverkat studien är hur intervjutillfällena arrangerats. Patel & 

Davidsson (2011, s.82) argumenterar för att det vid semistrukturerade intervjuer är viktigt att 

intervjuaren kan föra ett samtal samt behärska kroppsspråk och gester som respondenten kan 

relatera till. Vissa av intervjuerna skedde via telefon medan andra hölls som ett fysiskt möte. 

Vid telefonintervjuerna har kroppsspråk och ansiktsuttryck inte kunnat avläsas vilket kan vara 

till en nackdel. Vi har därför valt att inte analysera kroppsspråket vidare för att ge en rättvis 

jämförelse mellan de olika intervjuformaten. Trots denna skillnad upplevs telefonintervjuerna 

ha hållit samma kvalitet som de fysiska mötena och de har inte heller avvikit i faktorer som 

exempelvis längd eller antal ord, se figur 2. Sammantaget kan studiens validitet kritiseras men 

ändå anses vara relativt hög då relevanta företeelser upptäckts till den empiriska datan.  
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4. Empiri 
Nedan hittas resultatet av den kvalitativa undersökningen. Detta kapitel är uppdelat i två delar, en del 

som behandlar intervjusvaren med de studenter som arbetar i vinstdrivande organisationer och en 

annan del som behandlar intervjusvaren från de studenter som är engagerade ideellt.  
 

4.1. Intervjuer med studenter i vinstdrivande organisationer 

Respondenterna i denna betingelse är heltidsstuderande och arbetar vid sidan av sina studier i 

vinstdrivande restauranger som serveringspersonal. De har arbetat vid sidan av sina studier i 

två till tre år.  Deras arbetssysslor består av att ta beställningar, att duka, att servera, hantera 

kassan, stå i baren, plocka disk och se till att gästerna är nöjda. Samtliga respondenter uppger 

att anledningen till att de började arbeta som serveringspersonal var för att det var lättillgängligt 

och att de inte kräver några förkunskaper. Två av fem respondenter berättar att de upplevde 

serveringsyrket som roligt då serveringspersonalen hela tiden är i rörelse och alltid har något 

att göra samt att det är ett  socialt yrke vilket de ansåg vara värdefullt när de sökte. En 

respondent uppger att de sökte sig till jobbet för de kände att de ville ha en extra inkomstkälla 

under tiden de studerade och att det var en bra erfarenhet att ha. En annan sökte sig till jobbet 

på grund av sin passion för mat och viner medan den sista respondenten berättade att denne 

kände press från sina föräldrar till att söka ett sommarjobb som senare blev ett extrajobb vid 

sidan av studierna.  

 
“På *vinstdrivande restaurang* var det för att det var precis när jag började plugga och så ville jag 

bara ha ett jobb och så fick jag ett jobb. Av alla jobb jag sökte var det det jag fick (...) Samt att det är 

skönt att ha extra pengar och det är bra att ha erfarenhet liksom.“ - Respondent 1 
 

“Det var dags att skaffa sommarjobb tyckte mina föräldrar“ - Respondent 5 
 

Samtliga respondenter definierar motivation som en inre drivkraft att göra bra ifrån sig och 

viljan till att få saker gjorda. De anser att motivation har en betydande roll för att utföra ett bra 

arbete då de måste känna sig motiverade för att kunna leverera god service. Flera av 

respondenterna arbetar på restauranger med hög standard där serveringspersonalen upplever att 

gästerna förväntar sig förstklassig service. Ett flertal respondenter menar på att de inte skulle 

jobba kvar på sin arbetsplats om de inte kände att de var motiverade. När respondenterna fick 

frågan om vad de motiveras av till att arbeta hade arbetsmiljön och kollegorna störst betydelse. 

De anser att det är viktigt med god laganda och attityd mellan chefer och kollegor. En 
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respondent berättade att hen känner en konstant vilja att prestera för att undvika missnöje från 

cheferna. En annan respondent motiverades av att få feedback av sina kollegor, både positiv 

och negativ feedback för att antingen fortsätta sitt arbete på samma spår eller för att kunna 

förbättra sitt arbete. Positiva gäster kunde också bidra till ökad motivation hos respondenterna.  

 
“Kollegor 100%. Det är det som motiverar mig absolut mest.” - Respondent 2 

 
“Jag tror inte riktigt att jag har prestationsångest men typ den konstanta känslan att jag vill prestera. 

Jag tror ibland att  det kan vara chefen också, att man är rädd för att få skäll.” - Respondent 4 
 

De respondenter som arbetar inom vinstdrivande restauranger får framför allt lön för sitt arbete 

vilket är reglerat efter restaurang- och hotellavtalet. För en respondent är lönen den 

huvudsakliga faktorn till att jobba då hen uppskattar att få in extra pengar vid sidan av sina 

studier. Samtliga respondenter har uppgett att de har möjlighet till att få dricks och vissa anser 

att det är en motivationsfaktor. Majoriteten av respondenterna får även gratis mat under 

arbetspasset eller möjligheten att köpa personalmat till förmånliga priser vilket de menar är 

gynnsamt då de slipper ta med sig matlådor till arbetet. En av respondenterna jobbar på en 

skärgårdskrog i Stockholm vilket ger hen rabatterade priser för boenden i närheten. Samtliga 

respondenter inom vinstdrivande organisationer innehar inga andra ersättningar eller förmåner 

för sitt arbete utöver det som presenterats.  

 

Respondenterna uppger under intervjuerna att chefen spelade stor roll i om de känner sig 

motiverade eller inte. Respondenterna menar att det underlättar deras jobb om cheferna också 

tar på sig en del av arbetet, uppmuntrar sina anställda, ger feedback och stöttar dem i deras 

beslut. Ett exempel en respondent tar upp är att hen anser att chefen ska stå upp för sin personal 

ifall en gäst är missnöjd över något som varit i serveringspersonalens kontroll och eventuellt 

tillrättavisa denne efteråt men inte framför gästerna. Att chefen ser till att all personal har 

kunskap och kontroll över sina arbetsuppgifter anser en respondent är viktigt då hen beskriver 

att det annars kan leda till att en kollega får arbeta extra mycket. Det chefer kan göra enligt flera 

respondenter för att öka motivationen hos dem är att ge dem belöningar samt anordna olika 

tillställningar som exempelvis kickoffs och personalfester för att lära känna sina anställda och 

visa att de bryr sig om dem. En respondent trycker starkt på att hen skulle bli mer motiverad 

om hen fick ta ansvar. Respondenten har jobbat på sin arbetsplats i två år och blir fortfarande 

behandlad som en nyanställd. Detta tar även en annan respondent upp under intervjun då hen 
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också anser att de inte får mer ansvar med tiden vilket känns respektlöst då 

serveringspersonalen i vissa fall till och med jobbat längre än cheferna. 

 
“Ge mig ansvar verkligen. Bara låt mig ta ansvar. Trots att man jobbat i två år behandlar dom en som 

någon ny.” - Respondent 4 
 

Det respondenterna anser hindra deras motivation är bland annat de trögrörliga 

löneutvecklingen. En respondent uppger att en eventuell löneförhöjning skulle bidra till att hen 

skulle vilja arbeta mer men att det inte är möjligt då lönen är reglerad efter ett kollektivavtal. 

Att inte själv kunna få korrigera om det blir fel i kassasystemet sänker vissas motivation då de 

känner att cheferna inte litar på dem trots att de utför ett bra jobb. Annat som hindrar 

respondenternas arbetsmotivation är otrevliga gäster och arbetsdagar då det inte finns mycket 

att göra.  

 

Respondenterna fick välja vilka motivationsfaktorer de anser vara viktigast för dem på en 

arbetsplats. De hade bekväma arbetstider, betydelsefullt arbete, bra arbetsmiljö, 

karriärmöjligheter, hög monetär ersättning, möjligheten till att påverka, möjlighet till 

utveckling, självständigt arbete och trevliga arbetskamrater att välja på. Det alla respondenter 

nämnde var viktigt var trevliga arbetskamrater, då respondenterna anser att det är viktigt att de 

trivs ihop då de ska spendera mycket tid ihop och att det blir roligare att arbeta.  

 
“ Alla är väldigt vänliga mot varandra. Man är som en familj. “ - Respondent 2 

 

På andra plats över vilka motivationsfaktorer respondenterna tycker är viktigast kommer hög 

monetär ersättning och en respondent resonerar kring att hen inte skulle arbetat inom restaurang 

om lönen var lägre.  

 
“ Jag tror inte att jag hade tagit jobbet som jag hade om man fick typ 50 kronor i timmen. För 

anledningen till att jag skaffade det från första början var för att jag behövde pengar. Inte för att jag 

hade så mycket fritid över eller inte gjorde något annat.” - Respondent 4  
 

Karriärmöjligheter och möjligheten till att påverka tycker flera av respondenterna är viktigt. En 

respondent beskriver att det känns viktigt för hen att arbetet gör någon skillnad, både för en 

själv i form av att göra karriär och att påverka andra runt omkring. Respondenten lägger stor 
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vikt vid att vilja förbättras och få sin röst hörd. De motivationsfaktorer som fick två röster är 

god arbetsmiljö och självständigt arbete. Vidare var det endast betydelsefullt arbete som ingen 

respondent valde. De flesta uppger att de kriterier de anser är viktiga uppfylls på deras 

nuvarande arbetsplats. Däremot anser flera att lönen är acceptabel men inte nödvändigtvis hög.  

 

Respondenterna känner att de är väl kompetenta inom sina arbetsområden idag men att de inte 

hade mycket erfarenhet innan de började som serveringspersonal. Det som får respondenterna 

att känna sig nöjda över sin prestation är när deras gäster tackar och ger beröm för den service 

de fått samt om de får personlig beröm från andra medarbetare. Däremot känner respondenterna 

sig missnöjda över sina prestationer om de råkar slå in fel beställning eller om en gäst är 

missnöjd. En respondent berättar att hen känner sig missnöjd över sin prestation ibland på grund 

av att individen i fråga inte alltid presterar tillfullo men respondenten känner inte att det är värt 

att prestera ytterligare då lönen inte är tillräckligt hög. Respondenten fortsätter med att berätta 

att om hen av något skäl har gjort arbetet svårare för någon av de andra medarbetare skulle hen 

känna sig missnöjd.  

 

Alla respondenter uppger att de i hög grad uppskattar att få ta egna initiativ och beslut i sitt 

arbete men de känner att de inte kan påverka så pass mycket som de skulle vilja. Skulle de vilja 

förändra något inom restaurangbranschen känner de att det skulle det vara svårt. Däremot kan 

de få vara med och påverka och förändra små saker på deras arbetsplatser men skulle de vilja 

förändra något skulle de behöva ta upp det med chefen. En annan respondent berättar att hen 

arbetar på en resturang med mycket traditioner som måste efterföljas och därav kan de inte ta 

egna beslut om de skulle vilja förändra något.  

 
“ Inte så jättemycket, på *vinstdrivande restaurang*  är det mycket tradition och det ska vara “på det 

här sättet” “det har varit såhär de senaste 100 åren” - Respondent 2 
 

Samtliga respondenter anser att gemenskap har en stor betydelser för att en arbetsplats ska 

fungera bra vilket de även menar existerar på deras arbetsplatser. De känner gemenskap med 

sina kollegor när de hjälper varandra med arbetsuppgifterna, när de har mycket att göra och alla 

samarbetar.  

“Att vara servitris är ändå som att vara en fotbollsspelare, det gäller att alla är motiverade för att 

bollen ska gå i mål och kunderna ska bli nöjda” - Respondent 3 
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Respondenterna visar sina chefer uppskattning genom att vara lojal och ställa upp fast de inte 

alltid har möjlighet samt genom att göra sitt yttersta för att visa att det var rätt beslut att anställa 

dem. Alla respondenter förutom en känner sig sedd på sin arbetsplats, den som inte känner sig 

sedd menar på att serveringspersonal är lätt utbytbara och då är svårt att känna sig speciell. 

 

“Jag har jobbat jobb där det inte finns så mycket gemenskap och servicen har funkat men samtidigt så 

är det så mycket bättre när man har gemenskap. Därför känner jag att det är viktigt. Asså en sån liten 

skillnad kan ändra stämningen, känslan och arbetsmotivation så mycket. Därför känner jag att det är 

viktigt och det är definitivt en av saker man borde prioritera. För så fort man har det så är det så 

mycket saker som löser sig av sig självt. “ - Respondent 4 

 

Respondenterna inom vinstdrivande restauranger tillfrågas om de gör sitt jobb för att de måste, 

för att de får dåligt samvete annars, för att de tycker att det är viktigt, för att det är roligt eller 

för att få monetära medel. Två respondenter svarar att de gör det för att få monetära medel. En 

respondent arbetar för att hen annars får dåligt samvete, både mot sig själv och medarbetare då 

respondenten känner att de förväntas av hen. Resterande två respondenter uppger att de arbetar 

för att de tycker det är roligt.  

 

4.2. Intervjuer med studenter i ideella organisationer 

De fem respondenterna som engagerar sig ideellt inom restaurangbranschen vid nationer har i 

dagsläget genomsnittligt engagerat sig under en till tre terminer. Samtliga studerar heltid. Bland 

de sysslor som respondenterna genomför finns servering, arbete i bar, matlagning i kök, entre, 

bakning, diskplock, diskning, schemaläggning, beställningar av varor, ta emot beställningar, 

kassaarbete, assistera bartenders och se till att det ser snyggt ut i nationens lokaler. 

Respondenterna uppger att anledningen till att de valde att engagera sig inom nationer är att de 

tyckte det lät roligt, att vänner pratade gott om arbetet och det bidrar till bra erfarenheter. 

Respondenterna talar om att de träffar mycket nya människor och att det är givande. En annan 

faktor för många är att de inte behövde ha någon förkunskap och att de direkt kunde få arbeta 

med den typ av sysslor som de var intresserade av. Nationerna upplevs även vara det första 

intrycket av Uppsala och det leder till en känsla av självklarhet att söka sig dit. Det finns även 

en frihet för respondenterna som engagerar sig inom nationer i och med att de inte binder upp 

sig till att jobba ett visst antal pass eller timmar utan de kan istället jobba lite när de känner för 

det. Vissa respondenter uppger att studiernas intensitet varierar och att det passar bättre i vissa 

perioder att arbeta mer än vad det gör i andra perioder. Att arbeta inom nationer upplevs inte 



 19 

vara lika permanent som att ha en anställning vid en vinstdrivande organisation. En respondent 

som arbetar vid en nations caféverksamhet har dock en mer fast typ av roll på nationen där hen 

arbetar förutbestämda dagar.  

 
“Det kändes väl som ganska lagom (...) det beror på vem man är som individ men jag tycker att 

studierna kan vara ganska krävande och då vill man inte binda upp sig för permanent.” - Respondent 

9 
 

“Det är också för att man träffar nytt folk typ varje gång man jobbar vilket är jäkligt kul. Och de 

flesta man träffar är sköna, ambitiösa människor. Det är väl typ därför. Och sen är det kul att testa, 

jag har jobbat i köket också.” - Respondent 10 
 

“Jag kände vissa som hade jobbat där innan och de sa att det var väldigt kul, det var mest därför.”  
- Respondent 6 

 

Respondenterna är enhälliga när det kommer till vad motivation är. De alla tycker att motivation 

är något som de drivs av, och något bakomliggande till det de gör. Det leder en till sitt mål och 

består av vilja anser respondenterna. Respondenterna får inom sitt engagemang motivation från 

kollegor, trevliga chefer, stämningen, erfarenheten, att det är roligt samt det sociala 

sammanhanget. Vissa av respondenterna gör det även för att bygga ett CV och sticka ut i 

mängden från andra studenter.  

 
“Det är dels för att sticka ut senare på arbetsmarknaden men också träffa nya vänner och bara umgås 

med folk. Sen om jag inte har något att göra en lördagkväll då kan jag lika gärna hoppa in i baren 

och äta mat.” - Respondent 9 
 

“Så personal och chefer motiverar väldigt mycket till att man faktiskt ska vilja komma in, vilket jag 

tror är viktigt för all sån här verksamhet.” - Respondent 9 
 

En faktor som kan hindra respondenternas motivation till sitt arbete är främst deras studier. Det 

är en balansgång att ha tid till både studier och arbetet på nation. Om respondenterna arbetar 

sena kvällar och nätter kan det även stjälpa dagen efter då energin för att studera begränsas. 

Motivationen kan hindras av att jobbet på nation ofta är väldigt slitigt då personalen bär mycket, 

springer mycket, är uppe sent och sover lite. Sysslor som obligatoriska städdagar kan också 

minska motivationen. Att inte jobba tillräckligt ofta på nationen kan lätt leda till att individer 
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hamnar utanför gemenskapen vilket kan vara en annan faktor som sänker motivationen, men 

det är en balansgång då gäller det att inte heller arbeta för mycket då det lätt blir uttjatat och på 

det sättet sänka motivationen.  

 
“Det är många som tar 6-7 pass i veckan och det funkar väl en vecka men man slits snabbt ut, man 

behöver pauser för att hinna med allt annat, orka med att plugga, bara gå ut en vanlig kväll och ha 

kul för annars försvinner charmen med det” - Respondent 8 
 

De som arbetar ideellt vid nation får förmåner som exempelvis mat och dryck när de arbetar, 

listplats till klubbkvällar och ett kuratorskonvent-kort som innebär att innehavaren tillsammans 

med en gäst får gå in gratis och före i kön till samtliga nationer. Dessa förmåner upplevs av 

respondenterna vara trevliga och underlättande. Vid vissa nationer får de som arbetar rabattkort 

på frukostar och middagar. Rabattkorten ger 5 kronor i rabatt. En del som arbetar vid nation får 

även åka med på konferenser och teambuilding-resor. Vissa av respondenterna som arbetar mer 

regelbundet vid nation har uppgett att de får delta gratis vid exempelvis gasquer och baler.  

 
“Sen får man ju också kk:kort vilket gör att man får före i kön och alla nationer och man får gå in 

gratis med en vän. Så det är bra. Men det är inte därför jag gör det för jag har bara använt det två 

gånger under hela den här terminen. På vårterminen vid valborg är det väldigt bra att ha och hade 

jag inte fått det hade jag nog gjort det ändå men inte så här mycket.” - Respondent 7 
 

Den monetära ersättningen ligger på runt 28-70 kr i timmen beroende på vilken befattning man 

har inom restaurangen. En av respondenterna som arbetar inom caféverksamheten på en nation 

fick ingen lön alls för sitt arbete. Det är mest förekommande med 30 kr i timmen vid arbete när 

det är vanlig verksamhet, vid klubbkvällar får vissa respondenter 40 kr i timmen medan vid 

uthyrningar och gasquer kan lönen uppgå till 70 kr i timmen. Respondenterna anser att lönen 

har ett symboliskt värde, men att den inte är avgörande för deras engagemang. Vissa av 

respondenterna har även uppgett att de får dricks för sitt arbete, vilket i många fall blir en 

summa i storlek av det en person tjänar under ett halvt arbetspass.  

 
“I ersättning får man som sagt mat under passet, man får cola när man jobbar. Du får ta hur mycket 

läsk du vill under ett pass, det är ändå ganska trevligt. Sen när man jobbar får man betalt, lite betalt, 

det är liksom 28 kronor i timmen så det är mest en symbolisk summa vilket gör att det räcker till en till 

snus eller till vad det nu kan vara vilket kan vara motiverande ibland när det är riktigt tunt med CSN, 

28 kronor - jättebra.“ - Respondent 9 
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Respondenterna tillfrågas om att välja ut fyra faktorer av följande som de anser vara mest viktigt 

för deras motivation vid sitt engagemang: bekväma arbetstider, betydelsefullt arbete, bra 

arbetsmiljö, karriärmöjligheter, hög monetär ersättning, möjligheten till att påverka, möjlighet 

till utveckling, självständigt arbete samt trevliga arbetskamrater. Samtliga respondenter valde 

bra arbetsmiljö och trevliga arbetskamrater. Ett annat populärt alternativ är bekväma arbetstider 

vilket tre av fem respondenter uppger är viktigt. Respondenterna upplever även att dessa 

faktorer uppfylls på deras arbetsplatser. Den enda av faktorerna som inte nämns som viktig av 

någon respondent är självständigt arbete.  

 
“Passande arbetstider uppfylls ganska mycket för man får jobba när man vill. Sen trevliga 

arbetskamrater uppfylls, meningsfullt arbete - ibland, jag tycker det är det i början men när man har 

gjort det några gånger så känner man att det inte är så jättemeningsfullt. God arbetsmiljö tycker jag 

vi har.” - Respondent 10 
 

De flesta av respondenterna upplever att de har lagom mycket kompetens för sina arbetssysslor. 

En respondent upplever att den ligger något högre i kompetens än vad som behövs för sina 

sysslor medan en annan respondent uppger att den lär sig saker hela tiden och snart har en 

lagom mängd kompetens. Respondenterna upplever att de känner sig kompetenta och att de har 

gjort bra ifrån sig när de får beröm eller uppmärksamhet från nöjda gäster. Några respondenter 

upplever även att de känner att de gjort bättre ifrån sig om de haft roligt samtidigt som de arbetat 

och själva mått bra.  

 
“Går någon därifrån och ba wow vilken bra service, då vet man att man verkligen lyckats för oftast är 

det att folk inte tänker på det. Men när de tänker på det för att jag har varit så bra känner jag mig 

nöjd.” - Respondent 9 
 

“När jag får stå och prata med kunder i baren och göra drinkar. Då känner jag att jag får folk att 

vara glada och känna sig roade i baren och att de litar på mina kunskaper.” - Respondent 8 
 

Respondenterna upplever inte att de känner en stor press på att de alltid ska göra rätt när de 

jobbar på nation. Gästerna har ofta låga förväntningar och är förstående om de gör misstag för 

de vet om att serveringspersonalen är studenter och jobbar ideellt. Några av respondenterna 
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känner sig missnöjda med sina prestationer om de exempelvis slarvar eller råkar göra fel, men 

de uppger att de lär sig av sina misstag och att misstag ofta beror på att de har haft en dålig dag.  

 
“Man kan göra väldigt mycket fel och jag tror att man vet om det när man går till en nation, då 

förväntar man sig inte att det ska vara jättebra service eller kvalite så om jag gör fel är det inte värsta 

grejen, man lär sig” - Respondent 6 
 

“På *namn på nation* händer det inte ofta att man blir missnöjd för det är ganska tacksamt ändå, 

folket som kommer dit vet att det är studenter som jobbar där och de är ganska förlåtande när man 

gör fel.”  
- Respondent 10 

 

När det kommer till självbestämmande uppger de flesta av respondenterna att de i stor grad 

uppskattar att få tag egna initiativ och beslut medan en av respondenterna uppger att det är 

mindre viktigt. Samtliga respondenter är tillfredsställda med hur mycket beslut och initiativ de 

får ta i sitt arbete. Respondenten som upplever det som mindre viktigt upplever att hen inte 

heller har speciellt stor möjlighet till det. Resterande respondenter upplever att de får fatta beslut 

i samma nivå som de själva uppskattar att göra det. Samtliga respondenter upplever att de kan 

påverka i den grad att de kan bidra till förändringar.  

 
“Man kan göra lite vad man vill men man måste följa riktlinjer. Man kan inte göra exakt vad man 

vill.” - Respondent 6 
 

“Jag uppskattar det väldigt mycket för det får en att känna sig viktig och som att andra litar på en. 

Sen skulle jag säga att beroende på vad det är kan det kännas lite jobbigt om jag inte har 

befogenheten för någonting” - Respondent 9 
 

Vid frågan om hur viktigt respondenterna tycker att gemenskap på arbetsplatsen är samt hur 

mycket gemenskap de känner är de alla överens om att det är väldigt viktigt och att de känner 

en stor gemenskap i nuläget. Flera av respondenterna anser det till och med vara en avgörande 

faktor för deras engagemang på nationen. Respondenterna känner gemenskap när alla hjälps åt, 

när kollegor är öppna för att lära känna varandra, när de skämtar med varandra samtidigt som 

de utför sysslor och när det inte finns någon strikt hierarki mellan chefer och medarbetare. Att 

ställa upp för varandra om någon är trött eller inte mår bra nämns även som en viktig faktor. 

Respondenterna upplever även att de blir sedda på sina arbetsplatser av kollegor och chefer. 
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Vissa av respondenterna har en känsla av att de flesta känner varandra inom nationen. En 

respondent uppger att den fått mycket hjälp av andra när hen var ny, och nu när hen blivit 

erfaren får hen ta ett stort ansvar till att lära upp de nyare kollegorna vilket är väldigt uppskattat 

och främjar gemenskapen. 

 
“Det finns ingen mening att jobba på nation om det inte är bra gemenskap” - Respondent 8 

 
“Hade det inte varit trevliga personer hade jag aldrig gjort det.” - Respondent 7 

 
“Det är definitivt alla man jobbar med. Bara själva stämningen. Att vara en del av *namn på 

nation*.”  
- Respondent 6 

 

När respondenterna som engagerar sig i ideella organisationer tillfrågas om de gör sitt jobb för 

att de måste, för att de får dåligt samvete annars, för att de tycker att det är viktigt, för att det är 

roligt eller för att få monetära medel besvarar samtliga respondenter frågan med att det gör det 

för att de tycker att det är roligt. En respondent tillägger att det även är för att denne får dåligt 

samvete annars men i övrigt är respondenterna enhälliga när det gäller den övergripande 

anledningen till att de engagerar sig vid nation. Att respondenten får dåligt samvete motiveras 

av att denne känner att hen lämnar sina kollegor i sticket om hen inte ställer upp. 
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5. Analys 
I detta avsnitt analyseras empirin som framkommit genom intervjuerna med samtliga respondenter 

utifrån studiens valda teoretiska referensram; Self-Determination Theory. 
 

Under tiden som den empiriska datan sammanställdes hittades både likheter och skillnader i 

motivationsfaktorer hos de som engagerar sig ideellt och de som arbetar inom vinstdrivande 

restauranger. Anledningen till att studenterna sökte sig till en vinstdrivande restaurang var för 

att de ansåg att serveringsyrket verkade roligt och socialt vilket Ryan & Deci (2000a, s.55) 

menar på är två faktorer kopplat till inre motivation där individer vill känna social samhörighet 

med andra. En respondent i studien sökte sig till en vinstdrivande restaurang på grund av att 

denne ville ha en extra inkomstkälla under tiden den studerade vilket tyder på en grad yttre 

motivation som kallas för yttre kontroll (Ryan & Deci, 2017, s.184). En annan respondent i 

studien sökte sitt arbete för att den kände krav från sina föräldrar vilket också är en form av 

yttre motivation som kallas för introjicerad kontroll då individen i fråga känner att den borde 

utföra en handling vilket skulle kunna ge en inre belöning i form av stolthet (Ryan & Deci, 

2017, s.186). Det skulle även kunna vara en form av yttre kontroll då respondenten eventuellt 

sökte jobbet för att undvika bestraffningar och ville tillfredsställa sina föräldrar (Ryan & Deci, 

2017, s.184).   

 

Studenterna som engagerar sig ideellt inom restaurangbranschen verkar enligt den empiriska 

datainsamlingen i första hand ha sökt sig till deras arbetsplatser på grund av inre 

motivationsfaktorer. Ryan och Deci (2000a, s.55) menar att inre motivation är kopplat till att 

göra något för att det är intressant eller njutbart. De ideella respondenterna uppger att 

anledningar för deras engagemang är bland annat att det lät roligt och att det verkade givande 

vilket stämmer överens med Ryan och Decis teori om inre motivation. Vidare pekar 

respondenterna på faktorer som exempelvis att det är en bra erfarenhet och att få ta del av 

gemenskap vilket också kan härledas till den inre motivationen. Känslan av gemenskap är 

kopplat till social samhörighet och att de känner att det är en bra erfarenhet går att koppla till 

känslan av kompetens. De ideella respondenterna motiverar även sitt val med att det inte 

krävdes någon form av förkunskap vilket även respondenterna inom de vinstdrivande 

organisationerna uppgav var en viktig faktor. En skillnad vid de ideellas val av engagemang 

jämfört med de som jobbar i vinstdrivande organisationer är att de som engagerar sig ideellt 

uppskattade att inte behöva binda upp sig på samma sätt som vid ett avlönat arbete och att de 

istället kan jobba när de känner för det. En koppling som kan dras utifrån samtliga respondenter 
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i denna studie är att det finns inre motivationsfaktorer som legat till grund för studenternas val 

att söka sig ett arbete vid sidan av sina studier. Däremot återfinns inga yttre motivationsfaktorer 

hos de ideellt engagerade vilket var en motivationsfaktor hos de studenter som arbetade i 

vinstdrivande organisationer.  

 

Det som motiverat studenterna till att fortsätta sitt arbete inom de vinstdrivande 

organisationerna är huvudsakligen arbetskollegorna och arbetsmiljön då respondenterna trycker 

på vikten av god laganda, att trivas i varandras sällskap, stötta varandra när det behövs och ge 

varandra positiv feedback. Dessa faktorer är tydliga karaktärsdrag för känslan av social 

samhörighet som är en av de tre huvudfaktorer inom inre motivation (Ryan & Deci, 2000b, 

s.71). Även hos respondenterna som engagerar sig ideellt väger dessa faktorer tungt. Vissa 

ideellt engagerade respondenter anser även att detta är helt avgörande för deras engagemang 

och att de inte hade valt att engagera sig ideellt om det inte vore för gemenskapen. Att studenter 

som arbetar inom vinstdrivande organisationer prioriterar denna faktor högst finnes mycket 

intressant då extraarbete inom en vinstdrivande organisation vanligtvis sker för att en ytterligare 

inkomst behövs. 

 

Ett annat fenomen i studien var att många av de ideellt engagerade studenterna verkar uppleva 

arbetet vid nation som prestigelöst. De känner ingen stor press inför att alltid göra rätt utan 

nämner att gästerna är förstående och har låga förväntningar eftersom de vet om att 

serveringspersonalen är studenter. Detta ger respondenterna utrymme till att njuta och ha 

roligare än i jämförelse med om de hela tiden kände en press över att prestera förstklassigt. Att 

slippa känna en sådan press skulle kunna gör att arbetet känns mer lättsamt och roligt vilket 

främjar den inre motivationen (Ryan & Deci, 2000a, s.55). Vid denna typ av engagemang 

känner de ideellt engagerade inte heller någon press till att uppnå en hög kompetens, utan de 

flesta respondenter som engagerar sig ideellt upplever att de har en lagom nivå av kompetens 

för sina arbetsuppgifter. Detta kan tolkas som att deras känsla av kompetens ligger på en nivå 

där de känner sig tillfredsställda vilket således kan innebära att känsla av kompetens är en 

motivationsfaktor hos dessa respondenter (Ryan & Deci, 2000c, s.234). Det skulle dock även 

kunna ses ur ett annat perspektiv där de låga förväntningarna som gästerna har på 

serveringspersonalen leder till att de inte utmanas och att de inte känner några krav för att bli 

ytterligare kompetenta inom sitt arbetsområde. Detta skulle kunna innebära att deras inre 

motivation minskar då känslan av kompetens inte stimuleras. Ingen av respondenterna har dock 

beskrivit detta som något negativt utan verkar tillfredsställda med de krav som ställs. Det kan 
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tänkas att studenterna utmanas av sin huvudsyssla och därav inte behöver utmanas på samma 

sätt vid sitt engagemang. Det kan även tänkas att studenterna inte känner något behov av att bli 

utmanade eftersom de inte har ambitioner att utvecklas inom det område de engagerar sig inom 

utan mer ser det som en tillfällig bisyssla.  

  

Tvärtemot de ideellt engagerade uppger respondenterna inom de vinstdrivande 

organisationerna att de känner press över att leverera förstklassig service då det förväntas av 

dem från chefer, kollegor och gäster. Detta är en faktor som respondenterna uppger hindrar 

deras motivation. Detta skulle dock enligt Ryan och Deci (2017, s.184) kunna leda till att ens 

yttre motivation i form av yttre kontroll ökar då individen försöker undvika bestraffning eller 

en tillsägelse från exempelvis chefer. Även fast de känner press till att upprätthålla en viss 

standard känner respondenterna i de vinstdrivande organisationerna att de besitter hög 

kompetens inom deras arbetsområden vilket framgår när de får beröm från cheferna och 

gästerna. Detta kan stimulera individens inre motivation då känslan av kompetens är en av 

huvudfaktorerna för detta (Ryan & Deci, 2000a, s.55). Den yttre kontrollen och känslan av 

kompetens skulle kunna ha ett negativt förhållande. Ett exempel på detta skulle kunna vara när 

serveringspersonalen får en tillsägelse eller bli bestraffad av sin chef. När serveringspersonalen 

får en tillsägelse ökar den yttre motivationen då denne vill undvika ytterligare tillsägelser. En 

tillsägelse kan även leda till att känslan av kompetens minskar vilket innebär att den inre 

motivationen sänks. Detta fenomen är ett tydligt exempel på motivationsutträngning där den 

yttre motivationen ökar och den inre minskar (Frey & Jegen, 2001).  

 

När det gäller självbestämmande uppskattar de ideella respondenterna att de får fatta beslut och 

ta egna initiativ i sitt arbete. Det inger enligt respondenter känslan av att man kan påverka och 

att man känner sig viktig. De upplever även att övriga medarbetare och chefer litar på dem när 

de får ta större ansvar.  Självbestämmande är ofta sammankopplat med beteenden som görs för 

att individen själv finner ett intresse för aktiviteten samt att beteendena görs spontant och 

naturligt (Ryan & Deci, 2000c, s.234). Enligt de ideella respondenternas uppgifter verkar det 

finnas gott om rum för självbestämmande och eftersom detta är något de uppskattar kan detta 

tyda på ytterligare inre motivation. Däremot upplever de i vinstdrivande organisationer att de 

trots viljan att få ta egna initiativ och beslut att de inte får vara med och påverka sitt arbete. 

Samt att de inte känner att de har chefernas förtroende då serveringspersonalen inte själva får 

korrigera om det blir fel i kassasystemet. Detta upplever flera respondenter som ett hinder för 
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deras motivation  vilket skulle kunna innebära att de som arbetar i vinstdrivande organisationer 

tappar inre motivation på grund av att de inte känner självbestämmande.  

 

En annan motivationsfaktor som respondenterna inom de vinstdrivande organisationerna lyfter 

men som inte väger lika tungt som exempelvis den sociala samhörigheten är den monetära 

ersättningen. Den har en betydande roll hos majoriteten av respondenterna till varför de väljer 

att fortsätta sitt arbete. En respondent hävdar att hen skulle arbeta mer om de fick högre lön. 

Att utföra en handling för att få en yttre belöning är kopplat till en grad av yttre motivation som 

kallas för yttre kontroll enligt Ryan och Deci (2017, s.184). Vidare uppskattar samtliga 

respondenter möjligheten att få gratis mat eller till ett förmånligt pris under sitt arbetspass och 

personalfester vilket även det är yttre belöningar. I den empiriska datan framkommer det att 

även andra tecken på att studenterna drivs av yttre motivation då en respondent uppger att hen 

ville undvika missnöje från sin chef vilket går att tolka som att de vill undvika bestraffningar 

vilket är går att härleda som yttre kontroll (a. a.). Det framkommer även att denna respondent 

arbetar för att den annars får dåligt samvete. Detta skulle kunna tolkas som den grad av yttre 

motivation som Ryan och Deci (2017, s.186) framställer som introjicerad kontroll då hen 

känner ett krav från sig själv, kollegor och chefer att arbeta. Det går sammanfattningsvis att 

tyda att studenterna i vinstdrivande organisationer drivs av ett flertal grader av yttre motivation.  

 

De som arbetar ideellt inom nationer uppger några yttre faktorer som motiverar dem till deras 

arbete. Att de får en lön är inte en yttre faktor som väger tungt då det är en låg summa men 

däremot uppskattar de att få andra externa belöningar som exempelvis kuratorskonvent-kortet, 

mat och dryck vid arbetspass samt diverse rabatter. Att de som engagerar sig ideellt får delta 

vid konferenser, middagssittningar och baler kan också ses som en yttre belöning men det bidrar 

även till den inre motivationen då det stärker gemenskapen och det sociala sammanhanget. Vi 

kan av detta dra slutsatsen att det monetära inte är avgörande för de ideella respondenternas 

engagemang men att andra yttre motivationsfaktorer däremot spelar roll. Det monetära har i 

detta fall mer av ett symboliskt värde. En annan typ av faktor som främst tillhör inre motivation 

men som även kan härledas till integrerad kontroll är känslan av att vara en del av nationen, en 

respondent benämner detta specifikt och trycker även på stämningen.  Integrerad kontroll står 

närmast inre motivation i skalan av yttre motivation. Denna form är den mest självbestämmande 

formen av yttre motivation då individer helhjärtat utför en handling för att de anser att det är 

viktigt och identifierar sig med det (Ryan & Deci, 2017, s.188).  
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När respondenternas svar analyseras utifrån motivationsutträngningseffekten (Frey & Jegen, 

2001) kan  ytterligare ett exempel än tidigare nämnt ses. Detta gäller kuratorskonvent-kortet 

som en av de ideella respondenterna innehar. Detta kort kan som tidigare diskuterats klassas 

som en yttre belöning. Denna respondent uppger att om kortet skulle tas bort skulle dennes 

motivation till att arbeta att sänkas, även om hen annars i huvudsak motiverades av inre faktorer. 

Respondenten påtalar att hen då nog inte skulle arbeta lika ofta isåfall som i dagsläget. Detta 

kan förklaras av att yttre motivationen sänks när en yttre belöning försvinner. Det skulle det 

även kunna innebära att den inre motivationen sänks i enlighet med 

motivationsutträngningseffekten när den yttre belöningen, i detta fall kortet, försvinner. Skulle 

både inre och yttre motivation sänkas skulle respondenten antagligen vara mer benägen att säga 

upp sig än om det bara var den yttre motivationen som sänktes. Detta då respondenten till största 

del motiveras av inre motivationsfaktorer och de yttre utgör en mindre del av den totala 

motivationen. 

 

Majoriteten av respondenterna som arbetar inom vinstdrivande organisationer samt samtliga 

ideellt engagerade påstår att de gör sitt arbete för att de finner det roligt och socialt när de 

förklarar varför de gör sitt arbete. Detta visar tydligt på att deras engagemang och arbete styrs 

av inre motivation då de flesta motivationsfaktorer respondenterna i studien trycker på 

karaktäriserar inre motivation (Ryan & Deci, 2000a, s.55). I studien identifierades ingen 

amotivation hos någon av respondenterna.  
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6. Slutsats 
Denna del av studien redogör för vilka slutsatser vi kan dra utifrån vår analys. 
 

6.1. Studiens teoretiska bidrag 

Syftet med denna studie var att finna förståelse för individers, i detta fall studenters, val gällande 

att engagera sig idéellt eller inom vinstdrivande organisationer. I båda organisationstyperna 

pekade majoriteten av alla respondenter på att de viktigaste faktorerna till deras fortsatta arbete 

var trevliga arbetskamrater, god arbetsmiljö och att ha roligt under arbetstid. Därmed går det 

att ur studien dra slutsatsen att de inre motivationsfaktorerna vägde tyngst för studenterna.  

 

Trots att respondenterna i de vinstdrivande organisationer värderade inre motivation högst så 

uteslöts inte det faktum att de även styrs av yttre motivation. Att få monetär ersättning hade en 

betydande roll för majoriteten. Däremot går det att observera att den monetära ersättningen var 

huvudorsaken till varför majoriteten började arbeta från start men anledningen till att de har 

valt att jobba kvar är på grund av en kombination av inre och yttre motivationsfaktorer, främst 

inre. Studien identifierade även en hel del yttre motivationsfaktorer som motiverade de ideellt 

engagerade studenterna. Det monetära hade ingen större betydelse i de ideella sammanhangen 

men däremot kan studenter som engagerar sig ideellt motiveras med andra yttre belöningar som 

exempelvis kuratorskonvents-kortet.  

 

Sammanfattningsvis går det att dra slutsatsen att det som motiverar studenter till deras 

engagemang inom ideella organisationer främst styrs av inre motivation vilket även gäller för 

de studenter som arbetar i vinstdrivande organisationer. Däremot finns det även tendenser för 

att studenterna styrs av yttre motivationsfaktorer. Studien påvisar att organisationstyp inte har 

en starkt betydande roll då individers motivationsfaktorer visade sig vara relativt lika.  

 

6.2. Praktiska implikationer 

Genom studiens gång har praktiska fynd hittats. Dessa kan användas till fördel av både 

organisationer som bedriver ideell verksamhet samt organisationer med vinstdrivande 

verksamhet. Studien har lett fram till insikter om att motivation inte är svart eller vitt utan att 

det ofta finns en kombination av inre och yttre motivation vid olika sammanhang. Främst kan 

denna studie även bidra med insikten om att gemenskapen och en god arbetsmiljö är viktig för 
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att bibehålla motivationen oavsett om det gäller engagemang i ideella organisationer eller arbete 

i vinstdrivande organisationer. 

 

6.3 Förslag på framtida forskning 

Ett förslag till framtida forskning är att studera exempelvis hur de ideellt engagerade 

studenternas motivationsfaktorer skulle påverkas av att deras engagemang skulle bli 

lönebaserat istället för ideellt. Skulle studenterna känna samma inre motivation av ett sådant 

engagemang även om det var avlönat?           

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31 

7. Litteraturförteckning 
 
ANDERSON, R., MANOOGIAN, S. T., & REZNICK, J. S. 1976. The undermining and 
enhancing of intrinsic motivation in preschool children. Journal of Personality and Social 
Psychology, 35, 915-933. 
 
ARBETSGIVARFÖRENINGEN KFO. 2019. Ideellt arbete och lönearbete - var går 
egentligen gränsen? Tillgänglig: https://www.kfo.se/avtal--radgivning/anstallning/ideellt-
arbete-lonearbete/ [Hämtad: 2019-12-11]. 
 
DECI, E. L. 1975. Intrinsic motivation. New York: Plenum. 
 
DECI, E. L. & CASCIO, W. F. 1972. Changes in Intrinsic Motivation as A Function of 
Negative Feedback and Threats. Paper presented at the Eastern Psychological Association, 
Boston, MA.  
 
DECI, E. L & RYAN, R. M. 1985. Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human 
behavior. New York: Plenum Press 
 
FISHER, C. D. 1978. The effects of personal control, competence, and extrinsic reward 
systems on intrinsic motivation. Organizational Behavior & Human Performance, 21(3), 
273–288. Tillgänglig: https://doi.org/10.1016/0030-5073(78)90054-5 [2019-12-15] 
 
FREY, B. S. & JENGEN, R. 2001. Motivation Crowding Theory. Journal of economic 
surveys Vol. 15, No. 5.  
 
GAGNÉ, M. & DECI, E. L. 2005. Self-determination theory and work motivation. Journal of 
Organizational Behavior, 26, 331–362. DOI: 10.1002/job.322  

 
HYLANDER, J. 2009. Studenter som arbetar - Varför och var?. SACO. Tillgängligt: 
https://www.saco.se/globalassets/saco-studentrad/rapporter/rapport-studenters-
extraarbeten.pdf [Hämtad: 2019-12-15]. 
 
 
KYLÉN, J., 1932-2016 2004, Att få svar: intervju, enkät, observation, 1. uppl. edn, Bonnier 
utbildning, Stockholm. 

NATIONALENCYKLOPEDIN, Motivation. Tillgänglig: 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/motivation [Hämtad 2020-01-05] 
 
PATEL, R., 1945 & DAVIDSON, B., 1956 2011, Forskningsmetodikens grunder: att planera, 
genomföra och rapportera en undersökning, 4., [uppdaterad] uppl. edn, Studentlitteratur, 
Lund. 

RYAN, R.M. & DECI, E.L. 2000a. Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Defini- tions 
and New Directions. Contemporary Educational Psychology, Vol. 25(1), ss. 54-67. DOI: 
10.1006/ceps.1999.1020 



 32 

RYAN, R.M. & DECI, E.L. 2000b. Self-determination theory and the facilitation of intrinsic 
motivation, social development, and well-being, The American psychologist, Vol. 55, no. 1, 
ss. 68-78  

RYAN, R.M. & DECI, E.L. 2000c. The “What” and “Why” of Goal Pursuits: Human Needs 
and the Self-Determination of Behavior, Psychological Inquiry, Vol. 11, no. 4, ss. 227-268 

RYAN, R.M. & DECI, E.L. 2017. Self-Determination Theory. New York: Guilford Press. 
 
STATISTISKA CENTRALBYRÅN. 2017. Vanligast att unga och äldre jobbar få timmar. 
Tillgänglig: https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2017/Vanligast-att-unga-och-aldre-
jobbar-fa-timmar/ [Hämtad: 2019-12-11]. 
 
STATISTISKA CENTRALBYRÅN. 2018. Svenskarna arbetar ideellt för 131 miljarder. 
Tillgänglig: https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2018/svenskarna-arbetar-ideellt-for-
131-miljarder/ [Hämtad: 2019-12-11]. 
 

TITMUSS, R. M. 1970. The gift relationship. London: Allen and Unwin 

VOLONTÄRBYRÅN. 2017. Ideellt engagemang positivt för studenters välmående och CV. 
Tillgänglig: http://www.mynewsdesk.com/se/volontarbyran/pressreleases/ideellt-
engagemang-positivt-foer-studenters-vaelmaaende-och-cv-2304449 [Hämtad: 2019-12-14]. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 33 

8. Bilagor 

8.1. Bilaga 1: Intervjufrågor 

 
Bakgrundsfrågor 

1. Namn? 

2. Ålder? 

3. Vad studerar du och i vilken takt? 

4. Vad gör du vid sidan av dina studier? 

5. Vart jobbar/vart är du engagerad? 

6. Vad har du för roll och antal år i denna roll? 

7. Vilka arbetssysslor har du? 

8. Varför valde du detta arbete/denna typ av engagemang? 

9. Vilka förmåner och vad får du i ersättning för ditt arbete/engagemang? 

 
Motivation 

10. Hur definierar du motivation? 

11. Var får du din arbetsmotivation ifrån? 

12. Kan du se något som hindrar din arbetsmotivation? 

13. Vad kan din chef göra för att motivera dig? 

14. Är motivationen något som är viktigt för att utföra ett bra arbete? 

15. På en skala 1-5, där 1 är för lite kompetens och 5 är för mycket kompetens. Hur mycket 

kompetens känner du att du har i förhållande till dina arbetsuppgifter? 

16. När känner du att du gör bra ifrån dig?  

17. Känner du dig någon gång missnöjd med din prestation? Om ja, när? 

18. På en skala 1 till 5, där 1 är “inte alls” och 5 är “väldigt mycket”, hur mycket uppskattar du att 

få ta egna initiativ och beslut i ditt arbete? 

19. Hur mycket känner du att du får vara med och påverka ditt arbete? 

20. Om du vill förändra något på din arbetsplats, är det möjligt? Om ja, hur går du tillväga?  

21. På en skala 1-5, där 1 är inte alls viktigt och 5 är väldigt viktigt, hur viktigt känner du att 

gemenskap på din arbetsplats är? 

22. I vilken utsträckning känner du att det finns gemenskap på din arbetsplats? 

23. När känner du gemenskap på din nation/arbetsplats? 

24. Hur visar du att du bryr dig om dina chefer, kollegor och gäster? 

25. Känner du dig sedd på arbetsplatsen? Om ja, när? 

 
26. Välj ut fyra av dessa motivationsfaktorer som är viktigast för dig: 
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Bekväma arbetstider 
Betydelsefullt arbete 
Bra arbetsmiljö 
Karriärmöjligheter 
Monetär ersättning 
Möjligheten till att påverka 
Möjlighet till utveckling 
Självständigt arbete 
Trevliga arbetskamrater 
 
27. Följdfråga: I vilken mån anser du att dessa fyra faktorer uppfylls på din nuvarande 

arbetsplats? 

 
28. Vilket av dessa alternativ stämmer in bäst på dig: 

Jag gör mitt arbete.. 
1) För att jag är tvungen 
2) För att jag annars får dåligt samvete  
3) För att jag anser det är viktigt 
4) För att det är roligt 
5) För att få pengar/monetära medel  

 

 

 

 

 

 

 


