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Sammanfattning 

Vad som motiverar olika grupper har länge diskuteras och har varit en viktig del i hur företag 

är strukturerade och hur de arbetar. Arbetsuppgifter och arbetsformer är föränderliga och på 

senare tid har rollen som konsult vuxit fram som en frekvent förekommande och även 

attraktiv arbetsform. Ett av de mest attraktiva yrkena för studenter är yrket som 

managementkonsult, vilket är ett varierande men påfrestande yrke med relativt låg finansiell 

ersättning per nedlagd tid. Denna attraktion säger till viss del emot vad erkända 

motivationsteorier menar motiverar dessa personer och därmed studenters val av yrke. 

Uppfattningar om Generation Y, personer födda mellan 1979-1994, menar att finansiella 

belöningar är viktigt för denna grupp. Samtidigt menar Self-determination Theory att detta 

borde tränga bort den inre motivationen, som enligt undersökningar gjorda för uppsatsen, är 

viktig i val av yrke. Enligt dessa undersökningar attraheras respondenterna inte till yrket som 

managementkonsult på grund av pengarna. Det är framförallt personlig utveckling samt 

intressanta och varierande arbetsuppgifter som lockar personer som studerar management. 

Vidare har det påvisats viktigt att få lära ut sin kunskap till andra, vilket ligger i linje med 

yrkets karaktär. Det sistnämnda kan vara en trend som gjort konsult som arbetsform attraktivt, 

vilket är öppet för vidare forskning. Även de indikationer som visat att den finansiella 

ersättningen är mindre viktig i val av yrke i Uppsala och kanske även Sverige kan undersökas 

djupare, i kontrast mot att undersökningarna för uppfattningarna om Generation Y är gjorda i 

USA. 

 

Nyckelord: Motivation, Managementkonsult, Self-determination Theory, Generation Y, 

Yrkesval 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Samhället är under ständig utveckling, vilket medför en förändring i hur företag arbetar men 

även i förlängningen hur arbetsuppgifterna i arbetet ser ut. Framför allt har utvecklingen av 

tjänstesektorn accelererat under de senaste decennierna och med det har även 

konsultbranschen fått ett ordentligt uppsving. Allt fler nyutexaminerade studenter drar sig mot 

denna arbetsform och framförallt är det jobbet som managementkonsult som lockar. 

Manpower (2013) beskriver i en undersökning hur just managementkonsult är ett av de yrken 

som attraherar flest universitetsstudenter, där det hamnar på 7:e plats av totalt 130 stycken 

jobb. Vidare, i en artikel i Svenska Dagbladet, skriver Sara Lomberg (2012) om att 

konsultbranschen toppar listan över var studenterna på Handelshögskolan i Stockholm vill 

jobba.  

 

Allt ifrån lön och förmåner till arbetsförhållanden och graden av frihet i arbetet påverkar 

vilket arbete en person söker, då den har valmöjligheter (Zaretsky & Coughlin, 1995, s. 53 f.). 

Dessa påverkande faktorer återfinns även i teorier om hur människan motiveras i arbetet. Om 

ett yrkes arbetsförhållanden och förmåner stämmer överens med vad en person tycker är 

viktigt i ett arbete och anser sig motiveras av är det rimligt att anta en ökad attraktion till yrket 

i fråga. Om en person till exempel motiveras och tycker det är viktigt med en hög lön så bör 

denne i högre grad attraheras till yrken eller positioner som tillfredsställer detta behov. Vad 

som motiverar personer till arbete, och därmed till att söka sig till ett visst yrke, varierar och 

det har även visat sig svårt att påvisa vissa gruppers motivation med hjälp av 

motivationsteorier. Motivation definieras som ”en uppsättning av energiska drivkrafter som 

härstammar både internt, men även externt, för att initialisera arbetsrelaterade beteenden 

och bestämma dess intensitet, riktning, form och duration” (Pinder, 1998, s. 11). Det faktum 

att läran om motivation är så pass komplex har gjort att skapandet av en motivationsteori som 

är universellt applicerbar har visat sig vara en komplicerad uppgift. Detta har resulterat i att 

ett stort antal studier och i förlängningen teorier har vuxit fram under 1900-talet (Steers et al., 

2004, s. 381).  

 

Teorierna skiljer sig på många sätt från varandra och är ibland också motsägelsefulla, även 

om det finns fundamentala likheter som ligger till grund för forskningen inom motivation. 
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Trots att företagsekonomiska teorier, såsom agentteorin (Gauld, 2007, s. 18), antar att 

människan är nyttomaximerande så föreligger det bevis för att det finns en stark drivkraft för 

personer att söka sig till i teorin oattraktiva positioner (Deci & Ryan, 2000, s. 262). Det verkar 

alltså finnas en djupare koppling mellan en människas arbetsmotivation och val av yrke, 

vilket kan leda till att personer söker sig till ett yrke som på pappret bör vara oattraktivt. 

 

En teori som idag är brett erkänd som motivationsteori är Self-determination 

Theory (Andreassen et al., 2000). Self-determination Theory (SDT) (Deci, 1980) har både 

samlat och utvecklat tidigare målinriktad motivationsforskning och generaliserar 

motivationsfaktorerna bakom människan i arbetssammanhang. Teorin bryter ner motivationen 

i inre motivation och en fragmenterad yttre motivation. För att ha en stark inre motivation 

behöver tre basbehov vara uppfyllda (Deci, 1980); behovet av att känna samhörighet, att vara 

autonom i sitt arbete samt att arbetet matchar personens kompetens. Samtidigt har kritik 

riktats mot SDT som i viss mån förenklat hur människan motiveras i sitt arbete, där bland 

andra Pyszczynski, Greenberg & Solomon (2000) menar att det är orealistiskt att alla tre 

basbehoven kan tillfredsställas. I linje med att motivationen hos en hel befolkning visat sig 

vara svår att bevisa har det, genom forskning, även vuxit fram uppfattningar om huruvida en 

specifik generation motiveras i arbetet. Personer födda mellan 1979-1994 (Montana & Petit, 

2008) har blivit kategoriserade som Generation Y där gruppen anses vara homogena i kontext 

av motivation på arbetsplatsen. De motiveras av höga chanser för både personlig och 

professionell utveckling (Montana & Petit, 2008) men även av att få snabb feedback och hög 

finansiell belöning (Spiro, 2006; Intervjuperson 1, 2014). 

1.2 Problematisering 

McKinsey (2015), bland andra, som är en av de största arbetsgivarna för 

managementkonsulter beskriver på sin hemsida yrket som en möjlighet att utvecklas och 

befordras snabbt. Samtidigt innebär arbetsformen i sig att managementkonsulten arbetar i 

kortare projekt vilket innebär snabb feedback vid utvärderingar. Å andra sidan beskrivs yrket 

som påfrestande med hög press och med en låg finansiell utdelning per insats (Consulting 

fact, 2014). Det sistnämnda arbetsförhållandet borde, enligt uppfattningen om Generation Y 

(Montana & Petit, 2008), innebära att yrket som managementkonsult skulle vara mindre 

attraktivt att söka sig till. För denna uppsats genomfördes en förundersökning för att styrka 

eller förkasta tesen om att det finns slitningar mellan vad studenter uppfattar att de motiveras 

av och vad moderna motivationsteorier menar att de motiveras av. Förundersökningen 
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förstärkte tesen där respondenterna bland annat beskrev sina uppfattningar om yrket som tufft, 

exempelvis med arbetstimmar mellan 12-14 timmar om dagen. När arbetstiden sätts i 

perspektiv till ingångslönen, som har en median på 27 000 kr i Stockholm (Lönestatistik.se, 

2014), så verkar inte heller det vara särskilt attraherande, med en timlön på 90-100 kr efter 

cirka 5 års utbildning (Intervjuperson 1, 2014). Speciellt inte med hänsyn till att Generation Y 

(Catania & Randall, 2013) i hög grad beskrivs motiveras av finansiella faktorer. En HR-

manager
1
 för en av de största managementkonsultbyråerna i Sverige förstärker även 

uppfattningen att personer ur Generation Y som söker sig till yrket eftersträvar snabb 

finansiell ersättning och snabb feedback. En möjlig förklaring till motsägelsen skulle kunna 

vara framtida löneökningar och att studenterna därför inte demotiveras av en låg initial lön. 

Under förundersökningen framkommer dock inga förhoppningar om en brant löneökning som 

en anledning till attraktionen till yrket. En annan faktor som forskning inom Generation Y 

menar motiverar är att bli befordrad, vilket respondenterna från förstudien framhöll som 

mindre viktigt.  

 

Enligt Kovach (1987) så drivs personer inom mer avancerade yrken i högre grad av inre 

motivationsfaktorer såsom egenintresse och personlig utveckling. Managementkonsult, som 

generellt sett behöver en 5-årig utbildning, kan anses vara ett av dessa avancerade yrken och 

bör därmed i regel drivas av inre motivation i sitt arbete. I kontrast till uppfattningen om 

monetär belöning inom Generation Y så har tidigare empiriska studier av Deci (1972) påvisat 

att monetära belöningar har en tendens att tränga bort den inre motivationen och därmed 

minska den totala motivationen i arbetet (Deci & Ryan, 2000, s. 233 f.). Om det är så att 

denna stora grupp studenter, i princip uteslutande, motiveras av inre motivation så finns det 

skiljaktigheter mellan vad SDT och uppfattningen om Generation Y menar motiverar denna 

grupp. Vidare uppkommer oklarheter angående vad som kan förklara att så många studenter 

väljer att söka sig till yrket, under antagandet att människan söker sig till positioner som 

motiverar denne.  

 

Motivationsforskning har historiskt sett försökt att beskriva eller kategorisera motivationen 

hos en hel befolkning (SDT) och på senare tid även hos en generation (Generation Y). Med 

grund i det komplexa område som motivationsforskning innebär tillsammans med det faktum 

att forskningen ändå försöker generalisera motivationen hos stora urval uppkommer frågor 

                                                           
1
 Intervjuperson 1, HR-manager, telefonintervju 2/12 2014 
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hur väl teorierna passar in på verkligheten idag. Vidare har vi, som tidigare nämnt, sett 

tendenser till att det finns motsägelser mellan hur personer enligt teori motiveras och hur 

arbetsförhållandena inom yrket som managementkonsult ser ut. Även Deci & Ryan (2000, s. 

262) beskriver att det finns tendenser till att personer i praktiken väljer teoretiskt ofördelaktiga 

yrken, vilket förstärker tesen.  

 

Med grund i de indikationer på slitningar mellan motivationen hos den stora grupp som söker 

sig till yrket och moderna motivationsteorier är det även intressant att undersöka dessa 

slitningar. Kanske finns det tydliga motsägelser mot uppfattningen om Generation Y eller 

SDT. Det kan också vara möjligt att båda två behövs för att förklara motivationen hos denna 

grupp och därmed den starka attraktionen till yrket som managementkonsult. Dessa 

motsägelser mellan praktik och teori gör det intressant att undersöka vilka motivationsfaktorer 

som nyutexaminerade akademiker, med inriktning mot management, tycker är viktigt när de 

väljer yrke. 

1.3 Frågeställning 

Baserat på den presenterade problemformuleringen valde vi att rikta in oss på följande 

forskningsfråga: 

 Vad är det som motiverar studenter att vilja arbeta som managementkonsult och i 

vilken grad kan motivationsforskning inom Generation Y och Self-determination 

Theory förklara detta? 

1.4 Syfte 

Syftet med undersökningen är att ta reda på varför individer söker sig till rollen som 

managementkonsult, trots de till viss del teoretiskt ofördelaktiga arbetsförhållanden som yrket 

innebär. Vidare motsäger sig denna starka attraktion till yrket erkända motivationsteorier, 

vilket föranleder syftet att undersöka huruvida teorierna går att applicera på den breda 

studentgrupp som undersökningen innefattar.  

1.5 Avgränsning 

Uppsatsen ämnar undersöka kopplingen mellan populariteten till managementkonsult som 

yrke och motivationsfaktorer hos aspiranterna. Med hjälp av att undersöka dessa aspiranters 

motivationsfaktorer kan implikationer om vilken förklaringsgrad moderna motivationsteorier 

har på urvalets val av yrke och i förlängningen hur generaliserbara teorierna är. Den ämnar 

alltså inte förklara en generations arbetsmotivation utan ska förklara attraktionen och/eller 

ifrågasätta erkända motivationsteorier med hjälp av målgruppen. Undersökningen riktas 
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endast mot studenter med starkt intresse för att bli managementkonsulter som, enligt till 

exempel Manpower (2013), är en stor andel av de akademiska arbetsaspiranterna idag.  

1.6 Disposition  

Inledningsvis beskrivs definitioner av viktiga begrepp i uppsatsen, följt av en redogörelse för 

vilka teorier som valts och en beskrivning av dessa. Det teoretiska ramverket innehåller 

teorier och forskning inom Self-determination Theory samt Generation Y som båda är inom 

ramen för motivationsforskningen. Under avsnittet för metod och genomförande av studie 

redogörs vilka metoder som valts, och varför, för att svara på uppsatsens frågeställningar. 

Även urval och validitet presenteras här. Vidare redogörs för undersökningens resultat vilket i 

nästa steg analyseras med hjälp av valda teorier. Avslutningsvis diskuteras utfallet av studien 

och dess implikationer följt av en kortfattad slutsats innehållande förslag på framtida studier.  

 

 
Figur 1. Uppsatsens disposition. 
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2. Teori 
Detta avsnitt syftar till att ge en teoretisk bakgrund om de motivationsteorier som valts att 

studera i undersökningen, nämligen Self-determination Theory samt teorier om hur individer 

födda under Generation Y motiveras.  

2.1 Definitioner 

Nedanstående definitioner är de som används i uppsatsen. 

2.1.1 Motivation 

Pinder (1998, s. 11) har framfört en väl refererad definition på motivation där han beskriver 

motivation som de drivkrafter som finns hos människan att initialisera arbetsrelaterade 

beteenden och aktiviteter men även bestämma intensiteten och formen i beteendet.   

2.1.2 Managementkonsult  

Eftersom det finns ett flertal olika sorters managementkonsulter att det är svårt att komma 

fram till en entydig definition. Dessutom finns det en medveten strävan hos många företag att 

töja på begreppet för att vara mer flexibla på marknaden. (Jensen, 2010). Enligt Sveriges 

Managementkonsulters definition är en person dock managementkonsult om den självständigt 

tillhandahåller råd eller hjälp i ledningsfrågor. Det är alltså en tillfällig resurs vid behov av 

ledningskompetens för personer i ledande ställning, som föreslår insatser utan att fatta 

operativa beslut för kunden eller dess verksamhet. Vidare är också managementkonsulten 

oberoende inför de råd som ges (Jensen, 2010). Managementkonsulter arbetar i projekt ute 

hos deras kunder med variation både i arbetsuppgifterna och i branschomfång. Projekten varar 

i regel mellan 1,5-3 månader innan konsulten hoppar på ett nytt uppdrag (Intervjuperson 1, 

2014). 

 

En liknande definition finns även i internationella tidskrifter. I International Encyclopedia of 

Organization Studies framhålls följande om managementkonsulter: ”Functional or 

prescriptive texts characterize consultants as possessing independent expertise combined with 

a neutral and objective sensibility that can help organizations: They are cast as advice givers 

to organizations” (Carter & Clegg, 2008, s. 3) 

2.2 Val av teorier 

Valda teorier har avgränsats till en teori som generaliserar motivationen hos en hel 

befolkning, Self-determination Theory (i fortsättningen benämnt SDT), samt forskning som 

ämnar förklara en generations motivation, Generation Y (i fortsättningen benämnt Gen Y). 

Det finns ett stort antal motivationsteorier med olika fokus och slutsatser, vilket gjorde det 

nödvändigt att avgränsa ramverket. Gällande generella målsättningsteorier, såsom SDT, finns 
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erkända teorier som förväntningsteorin (Vroom, 1964) och Målsättningsteorin (Locke, 1968), 

vilka i relation SDT är förenklade och skapade i ett samhälle mindre likt än dagens. SDT delar 

upp tidigare sammansvetsade mål och behov till mindre grundstenar vilka tydligare kan 

redogöra för människans motivationsfaktorer och dess koppling till val av yrke. Det andra 

valet av teoretisk bakgrund är modern forskning som kartlagt hur dagens unga akademiker i 

form av Gen Y motiveras. Då denna uppfattning om hur Gen Y motiveras beskriver en 

generations motivationsfaktorer är det intressant att sätta i perspektiv mot den 

befolkningsbeskrivande SDT. Vidare är uppfattningarna om Gen Y intressanta för denna 

uppsats då de i vissa aspekter pekar i annan riktning än förstudien.   

2.3 Generation Y 

Gen Y är inte en motivationsteori i sig, utan en benämning på en grupp människor som är 

födda mellan början på 1980-talet och slutet av 1990-talet. Det finns dock ett antal forskare 

som undersökt hur Gen Y (och andra generationer) beter sig och motiveras i olika aspekter. I 

en undersökning som handlar om hur Gen Y motiveras definierar Montana & Petit (2008) 

generationen som de människor som är födda mellan åren 1979 och 1994. Andra åldersspann 

förekommer också men detta är det spann som denna uppsats kommer att använda sig av. 

Författarna har här undersökt 200 studenter på Fordham University Schools of Business, som 

studerar ekonomi (Master in Business) (Montana & Petit, 2008). I början av deras artikel 

konstaterar författarna att jämfört med andra generationer i arbetslivet motiveras Gen Y (och 

även Generation X, en generation tidigare) av en stabil anställning och chans till befordran. 

Vad som dock sägs vara en nyckelaspekt hos Gen Y är att komma bra överens med sina 

kollegor på jobbet. (Montana & Petit, 2008, s. 35). Montana & Petit presenterar också data på 

de sex viktigaste (av totalt 25) anställningsvillkor som människor från Gen Y motiveras av för 

att göra ett bra jobb. Dessa faktorer var: 

 Respekt för mig som person     

 Bra lön     

 Komma överens med kollegor     

 Chans till befordran 

 Möjligheter till intressanta arbetsuppgifter 

 Möjligheter till personlig utveckling och förbättring 

(Montana & Petit, 2008 s. 37) 
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Det går alltså att sammanfatta detta genom att individer födda under Gen Y motiveras av en 

bra lön och en möjlighet att klättra i karriären genom befordringar. Den höga lönen, 

konstateras det i undersökningen, är inte bara för att ha goda ekonomiska förutsättningar, utan 

även för att uttrycka högre status och värde (Montana & Petit, 2008 s. 37). Pengar kan alltså 

ses som en statussymbol. Vidare diskuterar författarna faktumet att respondenterna i 

undersökningen tyckte det var viktigt att komma överens med sina kollegor och argumenterar 

för att detta är en av de viktigaste motivationsfaktorerna hos Gen Y. Det anses också viktigt 

att chefer och ledare tar de olika motivationsfaktorerna i åtanke för att leda anställda på ett bra 

sätt. Exempelvis föreslår Montana & Petit (2008, s. 38) att chefer ska tillåta Gen Y-anställda 

att arbeta mer med varandra, exempelvis i grupper eller projektteam av olika slag för att 

utveckla deras sociala förmågor. Slutligen anser författarna att personlig coachning och 

rådgivning kan vara av vikt i vissa situationer för Gen Y-anställda (Montana & Petit, 2008, s. 

38). 

 

I en annan studie, gjord av Susanna Kultalahti och Riita Liisa Viitala (2014), fokuseras 

undersökningen på ett bredare och mer slumpmässigt urval som innefattar heltidsarbetande 

med olika studiebakgrund (exempelvis gymnasie-, kandidat- och masterprogram samt teknisk 

högskola) (Kultalahti & Viitala, 2014 s. 574). Författarna undersökte vilka faktorer som ses 

som motiverande och icke motiverande på arbetsplatsen hos Gen Y-människor (Kultalahti & 

Viitala, 2014 s. 576). Det som konstateras i denna studie är också i linje med Montana & 

Petits (2008) studier; intressanta arbetsuppgifter, möjlighet att utvecklas och lära på jobbet 

samt en bra arbetsatmosfär går att känna igen från de faktorer som listades av Montana & 

Petit (2008). Ytterligare faktorer som motiverar i arbetet, som Kultalahti & Viitala (2014, s. 

576) uppmärksammar är vikten av att balansera fritid och arbete, benämnt Work-life balance, 

samt att situationen hemma är tillfredsställande. 

 

I kontrast till ovan beskrivna uppfattningar om Generation Ys motivationsfaktorer har 

HotJobs (2008), numera Monster (en av världens största rekryteringssidor), utfört en 

undersökning innehållande 1000 intervjuer angående vad som motiverar och attraherar 

Generation Y. I denna undersökning framkommer att de tre viktigaste faktorerna i ett yrke 

som motiverar gruppen var lön, förmåner samt möjligheter för karriärutveckling. Det 

framkommer alltså inte, som beskrivits i tidigare nämnda uppfattningar, att faktorer så som 

personlig utveckling och intressanta arbetsuppgifter är viktigt för Generation Y i val av yrke.  
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2.4 Self-Determination Theory 

SDT är en motivationsteori som utvecklades under 1980-talet av Edward L. Deci och Richard 

M. Ryan. Teorin bygger på att olika typer av motivation formar en individs beteende på olika 

sätt. Det talas även om amotivation, det vill säga en brist på motivation och avsikter (Deci & 

Gagné, 2005 s. 334). Utgångspunkten i SDT är förutsättningen att människor är aktiva, 

tillväxtorienterade organismer, som är naturligt böjda att integrera sig i större sociala 

strukturer (Deci & Ryan, 2000 s. 229). Specifikt, enligt SDT, är den grad som människor kan 

uppfylla grundläggande psykologiska behov en viktig aspekt att ta hänsyn till (Deci & Ryan, 

2000 s. 227). Framförallt är tre behov essentiella, nämligen kompetens, samhörighet samt 

autonomi (Deci & Ryan, 2000 s. 228). Kompetens innebär att någon strävar efter att vara 

kompetent (dvs. att inneha kunskaper och färdigheter inom något område) (Deci & Gagné, 

2005, s. 336), men även att känna sig effektiv vid interaktion med omgivningen (White, 1959 

s. 320). Samhörighet innebär en vilja att känna samhörighet och interagera med andra 

människor (Baumeister & Leary, 1995 s. 499-501) och slutligen innebär autonomi att 

människor har en drivkraft att ta ansvar för sitt eget agerande och känna egen vilja 

(deCharms, 1968). Dessa behov specificeras inom SDT som ”innate psychological 

nutriments”, grundläggande behov i arbetet, som i så stor utsträckning som möjligt behöver 

vara tillgodosedda för att öka motivationen hos arbetaren (Deci & Ryan, 2000 s. 229). 

Dessutom måste dessa behov vara tillfredsställda för att uppnå psykologiskt välbefinnande i 

allmänhet. 

 

Centralt i SDT är även att de skiljer på två olika typer av motivation, inre och yttre 

motivation. Inre motivation definieras av Deci & Ryan (2000 s. 235) samt Deci & Gagné 

(2005 s. 334) som att människor gör saker frivilligt, för att de har ett intresse av aktiviteten 

som sådan (till exempel att personen arbetar för att den tycker att det är roligt). Vidare 

definieras yttre motivation som ett beteende som styrs av yttre faktorer och en känsla av att 

göra något för att individen måste (Deci & Ryan, 2000 s. 236; Deci & Gagné, 2005 s. 334). 

Detta beteende drivs genom exempelvis olika typer av belöningar. Inre och yttre motivation 

kan även nämnas i en kontext av autonom samt kontrollerad motivation, vilket är aspekter 

som skiljer sig från tidigare motivationsforskning. Autonom motivation handlar om att 

individer agerar av egen vilja och har en valfrihet, medan kontrollerad motivation innebär att 

agera som en konsekvens av påtryckningar och ett tvång att göra något (Deci & Gagné, 2005 

s. 333-334). Som synes är dessa definitioner väldigt lika de som gavs om inre och yttre 
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motivation, varför det går att utgå från att inre motivation är en form av autonom motivation 

medan yttre motivation karaktäriseras av olika former av kontrollerad motivation. 

 

Yttre motivation 

Utöver den ovan givna definitionen delar SDT in yttre motivation i ett antal undergrupper: 

Extern reglering (vilket motsvarar den klassiska definitionen av yttre motivation), samt tre 

grader av internalisering. Extern reglering handlar om att människor gör saker för att uppnå en 

önskad konsekvens, eller undvika en oönskad (Deci & Gagné, 2005 s. 334). Därför initieras 

bara en aktivitet när denna är bidragande till dessa syften (exempelvis att en person endast 

arbetar då ens chef övervakar en) och detta beteende är att likställa vid kontrollerad 

motivation. Internalisering kan definieras som att människor tar in värderingar och attityder så 

att extern reglering övergår i en intern reglering, och att personen därmed accepterar dessa 

som sina egna (Deci & Gagné, 2005 s. 334). Intern reglering sker i olika grad och varierar 

mellan en mer kontrollerad form av motivation samt en motivation som är mer autonom. De 

tre graderna benämns introjekterad reglering, identifierad reglering samt integrerad reglering, 

med ökande grad av autonomitet: 

 

Introjekterad reglering innebär att individen påverkas av en reglering men inte accepterat den 

som sin egen. Ett klassiskt exempel är stolthet, vilket påverkar människor att bete sig på ett 

sådant sätt att de känner sig värdiga (Deci & Gagné, 2005 s. 334). Detta är den mest 

kontrollerade formen av internalisering. Nästa grad av internalisering är identifierad reglering, 

genom vilken en person upptäcker och accepterar den underbyggande principen bakom ett 

beteende (Deci & Ryan, 2000 s. 236). Detta innebär en mer autonom process (en högre grad 

av internalisering) eftersom beteendet överensstämmer mer med ens personliga värderingar. 

Ett exempel i detta fall är att människor som identifierar att regelbunden träning förbättrar ens 

hälsa och välbefinnande skulle träna mer av egen vilja (Deci & Ryan, 2000, s. 236). Slutligen 

kan internaliseringen vara fullständigt autonom, då människor helt och hållet känner att ett 

beteende är en integrerad del av deras person och att det härrör från en själv (Deci & Gagné, 

2005 s. 335). Detta benämns integrerad reglering, vilket kan sägas ha liknande kvaliteter som 

inre motivation (som också är autonom), men bygger fortfarande på yttre faktorer. Integrerad 

reglering är alltså inte samma sak som inre motivation, eftersom det innebär att personen i 

fråga inte är intresserad av en aktivitet som sådan, utan aktiviteten används som ett verktyg 

för att uppnå andra personliga mål. Inre motivation handlar, som tidigare nämnts, om att 

utföra en aktivitet för att personen är intresserad och har en vilja att göra det. 
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Deci & Gagné (2005, s. 335-336) gör en förenklad exemplifiering av de olika graderna av 

internalisering (något som även kan ses i figur 2 nedan): Extern reglering är att utföra en 

handling för att få en löneförhöjning eller för att ens chef inte ska bli upprörd, medan 

introjekterad reglering är att göra något för att känna sig värdig eller undvika skuld. 

Identifierad och integrerad reglering är att utföra en handling för att personen i fråga 

värdesätter och accepterar dess betydelse för att uppnå sina personliga mål och för att må bra. 

 

 

Figur 2. Illustration av skillnaderna mellan olika typer av internalisering inom SDT. (Källa: Deci & Gagné, 

2005, s. 336)  

 

Inre motivation 

Som tidigare nämnts definieras inre motivation av att uträtta handlingar och engagera sig i 

aktiviteter som individer är intresserade av och tycker är roliga, vilket är ett typexempel på 

autonom motivation. Detta härrör från bland annat White (1959) samt deCharms (1968), och 

med detta i åtanke föreslog Deci (1975) att beteenden som uppstår på grund av inre 

motivation baseras på människors behov att känna sig kompetenta och självbestämmande 

(self-determined). Vidare lyfter Deci & Ryan (2000, s. 233) fram att även psykologiska behov 

spelar in vid inre motivation och de menar att beteenden som uppstår av inre motivation 

kräver att ett antal basbehov uppfylls för att upprätthållas, nämligen autonomi, kompetens och 



12 
 

samhörighet. Därför, menar författarna, att inre motivation underlättas av förutsättningar som 

möjliggör att dessa basbehov tillfredsställs och tvärtom. 

 

Forskning har visat att yttre belöningar (såsom monetära belöningar) underminerar inre 

motivation. När yttre belöningar används för att utföra en aktivitet initierad av inre motivation 

tenderar människor att känna sig kontrollerade av belöningen i sig och upplever då en yttre 

motivation snarare än en inre (Deci & Ryan, 2000 s. 234). Ytterligare studier har visat att 

autonomi är essentiellt vad gäller inre motivation, baserat på att faktorer som hot, 

övervakning, utvärdering och deadlines också lett till att inre motivation försvagats (Deci & 

Ryan, 2000, s. 234). Detta sägs bero på något som kallas för PLOC (Percieved Locus of 

Causality), vilket innebär en människas perception att orsaken till att denne utför en aktivitet 

är intern (av fri vilja och intresse, dvs. inre motivation) eller extern (av tvång och krav, dvs. 

yttre motivation) (The Free Dictionary, 2008). Deci & Ryan (2000, s. 234) kopplar PLOC till 

människors behov av att vara autonoma och menar att strategier som handlar om belöningar 

och hot underminerar autonomi och leder därför till minskad inre motivation. I kontrast till 

detta kommer författarna fram till att en ökad känsla av autonomi leder till mer positiva utfall, 

såsom ökad inre motivation, ökad tillfredsställelse samt en förstärkt känsla av välbefinnande. 

 

Inre motivation påverkas enligt Deci & Ryan (2000) också av olika typer av feedback som 

människor erhåller när de handlar på olika sätt. Om människor ges negativ feedback, dvs. att 

de upplevs ha agerat på ett dåligt sätt, tenderar den inre motivationen att minska. Är 

förhållandet omvänt ökar motivationen. (Deci & Ryan, 2000 s. 234). Detta sammanhang 

kopplade Deci & Ryan ihop med behovet av att känna sig kompetent. Handlingar som 

genererar negativ feedback fostrar en känsla av inkompetens och leder till minskad inre 

motivation, medan handlingar som genererar positiv feedback ger en känsla av kompetens och 

ökar den inre motivationen (dock med förutsättning att individen känner sig vara orsaken till 

kompetensen) (Deci & Ryan, 2000 s. 235). Autonomi och kompetens har störst påverkan på 

inre motivation, men det finns även forskning som säger att samhörighet spelar en viss roll 

med. Deci & Ryan (2000, s. 235) menar att en känsla av samhörighet ger en sorts säkerhet hos 

individer, vilket gynnar inre motivation. Inom SDT finns därför en hypotes att den inre 

motivationen frodas i en kontext av samhörighet, som kan upplevas som en tryggare miljö. 

Däremot finns det många situationer där autonomi och kompetens är mer centralt inom SDT, 

eftersom människor ofta handlar i enlighet med inre motivation i ensamhet (Deci & Ryan, 

2000 s. 235). Därför spelar samhörighet en mindre betydande roll inom SDT.  
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2.5 Kopplingen mellan SDT och Generation Y 

Flera motivationsfaktorer som presenterats under kapitlet om Gen Y går att koppla samman 

med de olika delarna i SDT. Här är syftet att visa vilka kopplingar som kan göras mellan 

teorierna för att tydliggöra hur de hänger ihop. Detta eftersom uppsatsens undersökning är 

konstruerad på ett liknande sätt, alltså att ta olika delar av SDT och koppla till 

motivationsfaktorer inom Gen Y för att kunna dra slutsatser om hur urvalet motiveras att vilja 

jobba som managementkonsult. I nedanstående tabell förtydligas hur motivationsfaktorer 

inom Gen Y kopplas samman med inre motivation, yttre motivation, samt de tre basbehoven 

(autonomi, kompetens och samhörighet) inom SDT. 

 

SDT samt de tre basbehoven Motivationsfaktorer inom Gen Y 

Inre motivation Roliga och intressanta arbetsuppgifter 

 

Personlig utveckling och förbättring 

Yttre motivation Bra lön 

Chans till befordran 

Autonomi Intressanta och roliga arbetsuppgifter (om en person 

jobbar med något den tycker är intressant så är det mer 

troligt att den vill göra något av egen vilja) 

Kompetens Personlig utveckling och förbättring 

Samhörighet Komma överens med kollegor 

Tabell 1. Kopplingen mellan SDT och motivationsfaktorerna inom Gen Y. 
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3. Metod  
Detta avsnitt avser redogöra för hur undersökningarna genomfördes och till vilket syfte. 

Dessutom redogörs för det valda urvalet och en diskussion om metodens validitet och 

reliabilitet ges. Detta för att motivera metodvalet men även ta upp eventuella brister som 

måste tas i beaktande. 

3.1 Undersökningsmetod och operationalisering 

Uppsatsen bygger på en kvalitativ intervjustudie och en kvantitativ enkätstudie, som 

kompletteras med ett antal kvalitativa följdfrågor. En blandning av kvalitativa och 

kvantitativa studier valdes för att ge undersökningen ett större djup (Saunders, Lewis & 

Thornhill, 2009). I denna del presenteras respektive metod och dess operationalisering, dess 

syften samt urval av respondenter.  

 

Enkätstudien kan sägas vara av förklarande karaktär, eftersom vi undersökte förhållandet 

mellan variabler ifrån SDT och Gen Y, samt empirisk data från studenter som säger sig vilja 

jobba som managementkonsult. (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009, s. 140). Vidare kan 

förstudien anses vara av beskrivande art eftersom den skapar en bild av studenters uppfattning 

om vad som motiverar dem (Robsons, 2002, se Saunders, Lewis & Thornhill, 2009, s. 140). 

Således kan undersökningsmetoden som helhet ses som en blandning av en beskrivande och 

förklarande studie, av Saunders, Lewis & Thornill (2009, s. 140) benämnt som descripto-

explanatory.  

 

Förstudien byggde på att utforska vad som driver studenter till arbete, för att sedan kunna 

applicera och analysera relevanta teorier. Därför kan denna del av undersökningen sägas ha en 

induktiv ansats.  Vidare kan sägas att enkätstudien har en deduktiv ansats, eftersom den 

bygger på utvalda teorier om motivation som sedan applicerats och testats på respondenterna. 

Detta betyder att undersökningsmetoden som helhet är en blandning av induktiv och deduktiv 

ansats, vilket enligt Alvesson & Sköldberg (2008) benämns abduktiv ansats.  

3.1.1 Förstudie 

Den inledande intervjustudien utgjorde en sorts förstudie, som utfördes med syfte att styrka 

eller förkasta tesen om eventuella motsägelser mot moderna motivationsteorier. Anledningen 

till valet av öppna intervjuer var att ge utrymme för respondenterna att, utan påverkan av 

svarsalternativ eller specifika frågor om yrket, ge uttryck för de allmänna och mest betydande 

motivationsfaktorer som driver respektive individ. Intervjuerna var på semistrukturerad nivå, 

där ett antal standardfrågor ställdes, i vissa fall tillsammans med följdfrågor (se Bilaga 1). Två 
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studenter som känner en dragning till att arbeta som managementkonsult utgjorde urvalet i 

denna förstudie.  

3.1.2 Enkätstudie med följdfrågor 

För att med högre konfidens undersöka studentgruppens motivationsfaktorer och därmed även 

förklaringsgraden av valda teorier så utfördes en enkätstudie. Syftet var här att undersöka 

vilka faktorer i arbetet som är viktigt för urvalet men även hur väl teorierna förklarar urvalets 

motivation och därmed den starka attraktionen till yrket som managementkonsult. Valet av 

enkätstudie som en del av metodvalet syftade till att på ett tydligt sätt kunna ställa teorierna 

emot varandra och empirin, för att undersöka förklaringsgraden av teorierna på urvalets 

motivation och attraktion till yrket. Varje fråga i enkätstudien valdes utifrån olika delar och 

variabler inom valda teorier för att tydligt utröna vilka motivationsfaktorer hos urvalet som 

stämde överens med forskningen. Detta för att undersöka hur respondenterna ansåg att 

respektive variabel motiverar dem och utifrån det fastställa vilka delar inom teorierna som är 

applicerbara på urvalet. För att se exakt vilka frågor som är kopplade till vilken teori och 

teoridel, se bilaga 2.  

 

Enkätstudien var självstyrd, med fokus på ett större antal respondenter inom urvalet. Den var 

webbaserad och anonym, eftersom det idag är enkelt och smidigt att svara elektroniskt. 

Dessutom möjliggör det en frihet för respondenten att besvara frågorna när det passar denne. 

Vidare möjliggör en webbaserad enkät en snabbare och enklare datainsamling, vilket 

underlättade med tanke på den relativt pressade tidsramen för uppsatsen. Enkätstudien 

utgjordes av dels listfrågor där respondenterna fick välja mellan olika alternativ, dels 

skalfrågor där respondenterna fick rangordna olika typer av motivationsfaktorer utifrån en 

given skala. Slutligen fanns även en möjlighet för respondenterna att frivilligt lämna sin 

mejladress för att bli kontaktade och svara på ett antal följdfrågor (via mejl) vid ett senare 

tillfälle. Syftet med att ställa följdfrågor var att få fördjupande svar på enkätstudien, genom att 

respondenterna fick svara på öppna frågor som var riktade mot vilka motivationsfaktorer som 

legat till grund för deras attraktion till yrket som managementkonsult. Frågorna var då i högre 

grad än enkätfrågorna kopplade till yrket i sig och de motivationsfaktorer som påverkar 

urvalets attraktion till det. Följdfrågorna användes också som kontrollfrågor för att kontrollera 

eventuella skillnader mellan studenternas uppfattning av yrket och verkligheten, till exempel 

genom att fråga vad de tror att lönen ligger på.  



16 
 

3.1.3 Bortfall 

För enkätstudien tillfrågades sammanlagt 76 studenter. Av dessa deltog 33 studenter i 

enkätstudien, varav 27 svarade att de ville arbeta som managementkonsult (och fick därmed 

gå vidare och besvara enkäten i sin helhet). Bortfallet var således 43 studenter (57 %), och 

svarsfrekvensen cirka 43 %. Det kan finnas risk för överskattning av bortfallet då möjliga 

respondenter som läst informationen om enkäten kan ha valt att inte delta på grund av ett 

bristande intresse för yrket som managementkonsult. De har i så fall inte öppnat enkäten och 

faller därmed bort från statistiken. Av de 27 enkätsvaren som kom in kunde sex respondenter 

tänka sig att ställa upp på följdfrågor. Av dessa svarade fyra studenter vilket gav ett bortfall på 

33 % i den delen av undersökningen. 

 

3.2 Urval 
Urvalet bestod av Studenter vid Uppsala Universitet som är i slutet av sina utbildningar och 

studerar vid företagsekonomiska fakulteten, antingen på kandidat eller på masternivå. 

Specifikt innebar detta studenter som läser Företagsekonomi C med inriktning Management & 

Control samt masterprogrammet i företagande och ledning med inriktning Management 

Controlling. Författarna är medvetna om att ytterligare en masterinriktning hade varit lämpligt 

att fokusera på inom detta urval, nämligen Management in a Global Society. Studenter på 

denna inriktning valdes dock bort dels på grund av svårigheten att få access till dessa, dels på 

grund av att studien redan hade ett urval på drygt 70 personer, och detta ansågs som 

tillräckligt. Ett syfte med detta urval var att det anses vara den grupp som representerar den 

största delen av söktrycket till yrket, vilket även bekräftas av Emma Larsson, HR-manager på 

KPMG
2
.  Vidare valdes urvalet för att rikta in sig på personer som är födda under Gen Y (dvs. 

mellan 1979 och 1994), vilket är en förutsättning då analysen grundar sig på teorier om vad 

som motiverar människor inom Gen Y.  

 

Frågan om access till respondenter föranledde valet att intervjua studenter från Uppsala 

Universitet. Vi är medvetna om att det i viss mån finns attraktion till yrket inom andra 

fakulteter och vid andra universitet. En möjlig skillnad mellan Uppsala Universitets studenter 

och studenter på andra universitet är prestige och status. Detta eftersom Uppsala Universitet 

anses vara bland de bättre universiteten i Sverige vilket kan ha samlat studenter med högre 

vikt på just prestige och status. Efterfrågan på yrket som managementkonsult kan även antas 

ligga över nationsmedel då Uppsala ligger nära Stockholm där yrket som managementkonsult 

                                                           
2
 Emma Larsson, Head of Student & Young Professionals Recruitment, KPMG, intervju via mail 24/11 2014 
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kan vara mer frekvent på grund av att fler stora företag är belägna där. I övrigt är det rimligt 

att anta en liknande motivationsstruktur hos studenter som läser liknande program vid andra 

universitet, varför resultaten till stor del går att generaliseras på Sverige. Eftersom 

undersökningarna inom Gen Y, som legat till grund för uppsatsen, är utförda utanför Sverige 

är författarna även medvetna om att det kan föreligga skillnader i resultatet som beror på 

varierande motivationsfaktorer mellan länder.  

3.3 Validitet  

För att erhålla en god validitet i undersökningen var det väsentligt att ha ett representativt 

urval och att undersökningsmetoden var sammankopplad med relevant teori samt de 

förutsättningar som presenteras i både problematisering och forskningsfrågor. För att 

säkerställa att urvalet var representativt kontrollerades att de personer som deltog i 

undersökningen via intervjuer och enkäter dels hade ett intresse av att arbeta som 

managementkonsult, dels gick in under rätt åldersspann för Gen Y och är född mellan 1979 

och 1994. För att undvika vinkling av svaren fick respondenterna i enkätstudien inte veta 

vilka delar i enkäten som var kopplade till vilka variabler och teorier. Förstudien syftade å 

andra sidan till att mäta generella motivationsfaktorer, vilket föranledde generella och öppna 

frågor kring respondenternas motivation. Vidare vad gäller enkätstudien kan nämnas att den 

var uppbyggd så att frågorna inte skulle vara för svåra och kräva för mycket betänketid att 

svara på, detta för att det inte skulle kännas så pass svårt att respondenten avbröt. På så sätt 

hoppades svarsfrekvensen kunna öka, och därmed även validiteten. Vad gäller enkäten är 

risken alltid med självadministrerade varianter att respondenterna kan influeras av varandra, 

eftersom det är möjligt att exempelvis göra enkäten tillsammans och diskutera svar. Vidare 

går det också att missuppfatta enkätens frågor och/eller innehåll, varför svaren kan ha blivit 

missvisande. Trots att författarnas kontaktuppgifter skickades med enkäten är det troligen en 

liten chans att någon hör av sig om eventuella oklarheter, vilket måste tas med i beräkningen 

då det kan leda till en viss felmarginal i enkätens resultat. 

3.4 Reliabilitet 
För att standardisera och därmed möjliggöra upprepning av undersökningen var den till stor 

del objektivt byggd för att inte leda respondenterna. I vissa fall har dock frågor varit medvetet 

ledande, för att tvinga fram ett ställningstagande hos respondenten. Detta gjordes främst i 

följdfrågorna till enkäten, där motivationsfaktorer kopplades till konkreta aspekter i yrket som 

managementkonsult. Däremot gjorde utformningen av följdfrågorna, som alltså skickades ut 

via mejl, att respondenterna endast skrev ner det de själva tänkte på när de läste frågan, utan 
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påverkan från eventuell intervjuare. De hade även möjlighet för eftertanke vilket kan antas 

givit mer verklighetsförankrade svar.  

 

Gällande respondenternas grad av sanningsenlighet så beror det på deras förhållning till 

frågorna som ställts. Studenterna kan till exempel inte antas ha haft några incitament att inte 

vara sanningsenliga. Däremot så fanns det risk för att de skulle svara vad de tror motiverar 

dem, eller det som de vill ska motivera dem, i val av yrke. Detta innebar en risk för minskad 

reliabilitet i undersökningen. Dessutom kan det finnas faktorer, i form av till exempel status, 

som påverkar urvalets attraktion till yrket som managementkonsult, vilket även det 

undersöktes. Det är dock viktigt att poängtera att uppsatsen är uppbyggd på uppfattade 

motivationsfaktorer hos respondenterna, vilket naturligtvis kan skilja sig från verkligheten. 

Respondenternas val av yrke bygger alltså på hur de uppfattar att de motiveras, vilket gör att 

resultat och slutsats för denna uppsats också till stor del bygger på detta. Respondenterna som 

representerar managementkonsultbolag kan å andra sidan ifrågasättas då de i sina roller som 

HR-managers rimligtvis vill undvika att prata om yrket i någon negativ bemärkelse. 

Information såsom arbetstimmar per dag och andra arbetsförhållanden riskerar därför att inte 

stämma fullt ut med verkligheten.  
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4. Empiri och resultat 

I denna del redovisas de viktigaste resultaten från de tre undersökningsmetoderna, vilket 

skapar en grund för diskussion i påföljande analys- och slutsatsdel. Respondenternas namn 

är påhittade för att upprätthålla anonymitet.  

4.1 Förstudie 

Förstudiens resultat redovisas nedan, i form av sammanfattningar av intervjuerna.  

 

Respondent 1 - Glenn 

Glenn
3
 framhöll framtida möjligheter som en stark drivkraft i sitt arbete där motivationen höjs 

när arbetets prestationer leder till bättre förutsättningar i framtiden, både karriärmässigt och 

personligt. Gällande karriären lyftes lärande och personlig utveckling som förbättrar Glenns 

meriter fram. Möjligheten att klättra inom det specifika företaget är inte något som motiverar 

Glenn i sig. På det personliga planet beskrev Glenn hur viktigt det är med personlig 

utveckling och lärande och att han upplever en känsla av att utvecklas, konstant och i snabb 

takt. Att ta sig an nya utmaningar och att konstant sättas på prov är något som driver Glenns 

prestationer. Samtidigt som processen är viktig lyfte han fram hur viktigt resultatet är, och att 

han vill se resultat snabbt, vilket bidrar till ett slags erkännande av hans prestationer som 

kopplas till de utförda aktiviteterna. Vad gäller de finansiella ersättningarna i form av 

ekonomisk ersättning per insats så var detta inte något som Glenn har i åtanke när han väljer 

yrke. Däremot kommenterade han att det är viktigt med en absolut summa pengar varje 

månad som är tillräcklig för att täcka hans levnadskostnader, men eftersom han är beredd att 

arbeta långa dagar så innebär detta inget högt krav på lön per timme. Flexibilitet däremot 

värdesätts högt och Glenn beskrev hur han, så länge han kan integrera sitt liv med sitt arbete, 

kan arbeta långt över heltid, men det är också en förutsättning. Glenns kommentar på hur 

viktigt ett autonomt arbete är för hans motivation var att han gärna blir styrd i de uppgifter 

han saknar kunskap, alltså i fler aktiviteter i början av karriären. Däremot motiveras han av att 

få arbeta autonomt då han känner att han klarar av det. Det framkom även att Glenn gillar att 

motivera och påverka andra, men inte styra dem, och ett arbete som möjliggör detta är 

eftersträvansvärt. En viktig del i hans arbetsmotivation består i att han upplever en känsla av 

att det han gör är meningsfullt och bidrar till något större.  

 

 

                                                           
3
 Glenn, intervju 2/11 2014 
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Respondent 2 - Berta 

Berta
4
 beskrev att hennes motivation till att arbeta vid det här tillfället i livet i mångt och 

mycket är byggt på framtidsutsikter som kommer utav arbetet. Hon känner att hon presterar 

bäst när det arbete hon utför nu bygger vidare till något större i framtiden. Förhållandena på 

arbetet behöver alltså inte vara fördelaktiga nu, så länge det är lärorikt och meriterande. 

Samtidigt som Berta motiveras av att arbeta med meriterande aktiviteter så känner hon ingen 

extra motivation av att klättra hierarkiskt inom samma organisation. Internationella 

kopplingar samt nya spännande arbetsuppgifter framlyftes även de som motivationsfaktorer. 

Arbetsuppgifterna ska helst också vara relevanta för hennes kompetens och hon motiveras 

även av att ha ansvar och kunna påverka sina arbetsuppgifter. Gällande lönen så motiveras 

inte Berta av en hög lön per nedlagd timme utan nöjer sig med en absolut summa som täcker 

hennes levnadskostnader. Hon tyckte dock att det är viktigt med samarbete och att arbeta och 

lära tillsammans med andra människor. Långa arbetsdagar är inget problem men arbetet 

behöver kunna kombineras med fritiden, det vill säga att arbetet är flexibelt. Alla nedlagda 

timmar behöver även resultera i lärdomar och personlig utveckling.  

4.2 Enkätstudie 

Nedan redogörs för de 27 svarande i enkätstudien. De frågor som ingick i enkäten finns 

redovisade i bilaga 2. Samtliga respondenter var födda mellan 1979 och 1994 och kan alltså 

sägas gå in under definitionen av Gen Y. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att de fyra viktigaste motivationsfaktorerna för respondenterna 

(utan inbördes ordning) var:  

 Intressanta och roliga arbetsuppgifter,  

 Trevliga kollegor som de kommer bra överens med 

 En framgångsrik karriär och möjlighet till befordran 

 Möjlighet till personlig utveckling och förbättring  

 

De motivationsfaktorer som var minst viktiga var: 

 Att arbetet matchar ens kompetens 

 Kontinuerlig avstämning med, och få stöd från, en överordnad 

 Att få hög lön per arbetad timme 

                                                           
4
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Ovanstående resultat bekräftas till stor del även av de frågor där respondenterna fick ta 

ställning till ett antal motivationsfrågor och svara om de ansåg dessa oviktiga, inte så viktiga, 

ganska viktiga eller väldigt viktiga i arbetet.  

 

Nedan redovisas resultatet av skalfrågorna i enkätundersökningen i form av diagram. Y-axeln 

representerar antal svarande och x-axeln visar (om inget annat anges) rangordningen; oviktigt 

(1), inte så viktigt (2), ganska viktigt (3) och väldigt viktigt (4). 

Samtliga respondenter svarade att personlig utveckling och förbättring samt intressanta 

arbetsuppgifter var motivationsfaktorer som var ganska viktiga eller väldigt viktiga (Se 

diagram 1 och 2).

 

 

Diagram 1 och 2.  Enkätsvar för motivationsfaktorerna personlig utveckling och förbättring samt möjlighet till 

intressanta arbetsuppgifter.  

 

Faktorer som en majoritet av respondenterna ansåg vara viktiga i arbetet var bra lön, att få ta 

ansvar i arbetet, att uppmuntras till att ta egna initiativ, att få kontinuerlig feedback, att inneha 

rätt kompetens, att vara bra på sitt arbete samt att känna gemenskap på arbetsplatsen (se 

diagram 3 till 9).  

 

 

Diagram 3, 4 och 5.  Enkätsvar för motivationsfaktorerna bra lön, att få ta ansvar i arbetet samt att uppmuntras 

till att ta egna initiativ. 
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Diagram 6, 7, 8 och 9.  Enkätsvar för motivationsfaktorerna att få kontinuerlig feedback, att inneha rätt 

kompetens, vara bra på sitt arbete samt att känna gemenskap på arbetsplatsen. 

 

De faktorer som majoriteten av respondenterna inte ansåg vara viktiga var att arbeta 

självständigt utan kontinuerlig uppföljning och att undvika negativ feedback (se diagram 10 

och 11).  

 

Diagram 10 och 11.  Enkätsvar för motivationsfaktorerna att arbeta självständigt utan kontinuerlig uppföljning 

samt att undvika negativ feedback. 

 

Slutligen, vad gäller frågan om att arbeta i grupp eller självständigt svarade en majoritet att de 

föredrar att arbeta i grupp (se diagram 12). 

 

Diagram 12. Enkätsvar för frågan om respondenterna helst arbetar i grupp eller självständigt (1 = alltid i 

grupp, 2 = oftast i grupp, 3 = oftast självständigt, 4 = alltid självständigt) 
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4.3 Följdfrågor till enkätstudien 
De frågor som ställdes i denna del av undersökningen finns redovisade i bilaga 3. I linje med 

enkätstudien menade respondenterna att det som motiverar dem till att vilja bli 

managementkonsult är att de anser det vara ett utmanande arbete som bidrar till deras 

personliga utveckling. Det var framförallt personlig utveckling som nämndes framför en 

karriärmässig utveckling, när respondenterna fick välja. Vidare går åsikterna något isär när 

det gäller kompetens och lön. Hälften av respondenterna ansåg att det inte är nödvändigt med 

exakt rätt kompetens, utan att de kan växa in i arbetet, medan den andra hälften ansåg att rätt 

kompetens är viktigt. När det gäller lönen ansåg majoriteten att en hög lön inte är avgörande 

för valet av yrket, men en av respondenterna menade att eftersom yrket kräver mycket arbete 

och långa dagar måste det visas i lönen för att hen ska orka jobba kvar. Kontrollfrågorna, som 

testade respondenternas uppfattning om yrket gällande lön, arbetstider och liknande, gav ett 

relativt entydigt resultat. Respondenterna uppskattade att det är långa arbetstider (mellan 60-

80 timmar per vecka) och att ingångslönen ligger på runt 30 000-40 000 kr per månad. 

Däremot ansågs löneökningen som mer positiv. Siffror på mellan 50 000-70 000 kr per månad 

efter 5 år och 80 000-100 000 kr per månad efter 10-15 år uppskattades. Slutligen ansåg 

respondenterna att arbetet som managementkonsult innebär ganska lite fritid. 
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5. Analys 
Under analysen framförs inledningsvis SDT:s inre motivation generellt i koppling till Gen Y 

och empirin. Sedan följer en mer ingående analys mellan respektive basbehov inom den inre 

motivationen och dess koppling till Gen Y och empirin. Vidare framförs analyser på de yttre 

motivationsfaktorerna som undersökningen kommit fram till i koppling till Gen Y. Slutligen 

analyseras motivationsfaktorer som inte direkt kan kopplas till båda teorierna. 

5.1 Inre motivation & Gen Y 

Ur empirin kan tolkas att studenter vill arbeta som managementkonsulter framförallt för att de 

anser att yrket är utmanande och bidrar till personlig utveckling och lärande. Detta 

förhållningssätt gentemot yrket kan vi se i alla tre delarna av undersökningen. I förstudien 

nämnde båda respondenterna att det var viktigt att utvecklas både på ett personligt och på ett 

karriärmässigt plan. Exempelvis framhöll Berta, som deltog i förstudien, att arbetet ska vara 

lärorikt och meriterande för att motivera henne. Glenn, som var en av dem som svarade på 

följdfrågor, lyfte även fram det omvända, nämligen möjligheten att lära ut: ”[...] jag tror att 

nyckeln till att vara en bra konsult är att ha förmågan att lära nya saker och göra dem 

begripliga för andra.”
5
 Det verkar alltså som att möjligheten för lärande i allmänhet är en 

viktig aspekt för studenter som vill arbeta som managementkonsulter. I yrket som 

managementkonsult ingår uppgifter som innebär att förmedla och ibland lära kunder om allt 

ifrån trendskiften till implementeringsstrategier, vilket skulle kunna vara en av anledningarna 

till att yrket är så attraktivt idag. Det kan även vara en del i den trend som innebär att folk idag 

är mer benägna att dela med sig av den information den innehar, t.ex. på Wikipedia eller olika 

sociala medier såsom Facebook.  

 

Att respondenterna söker personlig utveckling talar för inre motivation, men när det gäller 

karriärmässig utveckling visar det snarare på yttre motivation. Det går även att argumentera 

för att den sistnämnda motivationsfaktorn hör till introjekterad reglering, alltså något mer 

riktad åt inre motivation. Detta eftersom karriärmässig utveckling kan vara en del i att stärka 

sitt ego eller uppnå en högre status. Lärande torde höra till någon typ av inre motivation 

eftersom det innebär en ökad kompetens, men även här går det att koppla till olika grader av 

internalisering. Exempelvis identifierad eller integrerad reglering, då lärandet kan vara en del 

i att uppnå andra mål i både arbetet och livet. I linje med undersökningens resultat är, enligt 

Gen Y, även möjligheter till personlig utveckling och förbättring faktorer som motiverar. 

                                                           
5
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Lärande behandlas inte uttryckligen inom Gen Y men kan ses som en process som bidrar till 

utveckling och förbättring. 

 

En annan motivationsfaktor som de flesta respondenter i enkätstudien ansåg motivera dem i 

sitt arbete var att få arbeta med intressanta arbetsuppgifter. Här har inte några närmare 

förklaringar framkommit, men det finns kopplingar till SDT och den inre motivationen, där 

inre motivation karaktäriseras av att människan engagerar sig i aktiviteter på grund av sitt eget 

intresse i aktiviteten som sådan.  

5.2 Autonomi & Gen Y 

Möjligheten till att få ta ansvar och egna initiativ var, genomgående i undersökningen, viktigt 

för respondenterna. Detta kan således tolkas som att respondenterna känner ett behov av att få 

vara ansvarstagande i sitt arbete. DeCharms (1968) nämner exempelvis ansvarsbiten som en 

del i att uppleva autonomi. Enkätstudien visade, trots att en majoritet motiveras av att få ta 

eget ansvar, att respondenterna inte tyckte det var lika viktigt att arbeta självständigt utan 

kontinuerlig uppföljning. Vidare ansåg respondenterna att det även var ganska viktigt att få 

kontinuerlig feedback, både i positiv och i negativ form. En majoritet av respondenterna 

tyckte att det var oviktigt att undvika negativ feedback, vilket indikerar att de vill få veta om 

de gjort något dåligt eller kan förbättra sig. Detta är intressant eftersom forskning (se till 

exempel Deci & Ryan, 2000, eller Deci & Gagné, 2005) visat att negativ feedback kan 

hämma den inre motivationen hos människor. Därför kan det i detta sammanhang diskuteras 

huruvida detta talar både för och emot att respondenterna motiveras av inre faktorer. Om 

endast inre motivationsfaktorer spelar roll, så kan tänkas att respondenterna borde rangordnat 

undvika negativ feedback som viktigare i arbetet. Å andra sidan går det att argumentera för att 

negativ feedback kan vara ett steg i en lärandeprocess som bidrar till personlig utveckling, 

vilket kan sägas höra till inre motivation och även olika grader av internalisering (exempelvis 

identifierad eller integrerad reglering, enligt resonemang i kap. 5.1). Att få negativ feedback 

innebär att någonting måste göras bättre, och då kan det vara bra att få den, så att personen lär 

sig och utvecklas i sitt arbete.  

 

Även självständighet i arbetet, utan kontinuerlig avstämning och kontroll, kan kopplas till 

autonomi, eftersom begreppet autonomi innebär att få arbeta självständigt, utan kontroll från 

överordnad. I undersökningarna som gjordes verkar det dock som att självständighetsaspekten 

inte är så viktig för respondenterna. I enkätstudien ansåg de flesta att självständigt arbete utan 
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kontinuerlig avstämning från överordnade inte var en viktig aspekt, som motiverade dem till 

att arbeta som managementkonsult. Det innebär att inre motivation inte är dominerande i detta 

sammanhang. De resonemang som förts hittills om autonomi kan inte direkt kopplas till 

teorier om Gen Y. Varken studien som Montana & Petit (2008) genomfört eller Kultalahti & 

Viitalas (2014) studie lyfter fram feedback och ansvar i någon större kontext. Däremot kan 

som sagt antas att den personliga utvecklingen förbättras genom kontinuerlig feedback.  

5.3 Samhörighet & Gen Y 

Med hänsyn till gruppaspekten har det visat sig att i de Gen Y-studier (Kultalahti & Viitala, 

2014, s. 576) vi tittat på så var nice work community viktigt. De listar även not being 

respected or heard som en faktor som hämmar motivation på jobbet. En majoritet av 

respondenterna i enkätstudien svarade att de vill arbeta i grupp och att det är viktigt att känna 

gemenskap på sin arbetsplats. Samtidigt framkom att respondenterna inte såg självständigt 

arbete, alltså autonomi, som någon större motivationsfaktor. Detta driver enligt SDT en 

persons inre motivation genom samhörighetsbehovet och kan tolkas som att individer 

motiveras av att ha en bra gemenskap samt att bli hörda och respekterade. Därmed är denna 

del av undersökningen i linje med vad teorier om Gen Y och SDT säger motiverar urvalet. 

Under antagandet att personer söker sig till yrken som motiverar dem så kan samhörigheten 

inom yrket som managementkonsult till viss del förklara studenters attraktion till yrket. 

Däremot var det inte en faktor som framkom som en specifik förklaring till varför 

respondenterna ville arbeta som managementkonsult när de hade möjlighet att svara fritt.  

5.4 Kompetens & Gen Y 

Att vara bra på aktiviteterna inom sitt arbete och att inneha rätt kompetens ansågs som relativt 

viktigt i enkätstudien, vilket beskrivs som inre motivation inom SDT och kan även kopplas 

till olika grader av internalisering. Exempelvis kan det finnas andra avsikter att inneha rätt 

kompetens; för att uppnå en viss status eller stärka sitt ego (introjekterad reglering), eller för 

att utnyttja kompetensen till andra mål i livet (identifierad eller integrerad reglering). Två (av 

fyra) respondenter under följdfrågorna svarade dock att det inte var viktigt att deras 

kompetens stämde överens med deras yrke, eller val av det, men att de söker yrken där 

möjligheter för att utveckla relevant kompetens finns. Det kan tolkas som att kompetens inte 

är viktigt i val av yrke, så länge aspiranten ser en möjlighet att utvecklas in i rollen, vilket 

respondenterna anser vara fallet i yrket som managementkonsult. Även det indikerar att 

respondenterna ser kompetensen som ett verktyg för att uppnå andra mål eller stärka sitt ego, 

och att de därmed inte helt och hållet motiveras av inre faktorer (enligt resonemanget ovan). 
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Så här skriver Kalle om kompetensen i arbetet: ”Nej, det behöver inte stämma överens exakt 

då jag ännu inte har alltför många arbetslivserfarenheter och därigenom inte utvecklat en 

"bestämd" kompetens. Jag ser mig snarare som ett oskrivet blad med otrolig potential så att 

säga.”
6
 Samtidigt tyckte två andra respondenter som svarade på följdfrågor att arbetet ska 

stämma överens med den kompetens de har. Eva uttrycker sig så här: ”självklart, man vill ju 

jobba med något som man är duktig på vilket med andra ord är kompetens. har [sic] du ingen 

kompetens=du [sic] kommer inte vara duktig på det du gör.”
7
 Värt att nämna är att kvinnorna 

svarade att rätt kompetens var viktigt medan männen svarade att de kunde tänka sig att växa 

in i rollen som managementkonsult. Dessa skillnader kan tolkas som att män i större 

utsträckning söker arbeten som de egentligen inte är utbildade för, medan kvinnor söker sig 

till yrken som redan matchar deras kompetens. Samtidigt kan det även vara en bidragande 

faktor till att kvinnor i högre utsträckning utbildar sig idag.  

 

Känslan av att inneha rätt kompetens för sitt arbete behandlas inom SDT och förhöjer, vid hög 

närvaro, den inre motivationen. Samtidigt kan även möjligheten till att utveckla kompetens på 

arbetet (alltså personlig utveckling) förhöja inre motivation, precis som flera respondenter 

resonerar. Stöd för detta finns exempelvis i Deci & Gagné (2005, s. 332), där författarna tar 

upp kopplingen mellan positiv feedback och inre motivation. Därför går det att argumentera 

för att om en individ ges positiv feedback på det den gör behöver individen nödvändigtvis inte 

ha rätt kompetens från början, utan kan utveckla den med tiden. Det som kan sägas om denna 

diskussion är således att så länge en individ känner kompetens på något sätt (antingen innehar 

eller utvecklar kompetens) gynnar detta den inre motivationen, genom att det basbehovet blir 

uppfyllt. Kompetens behandlas inte specifikt under Gen Y men resonemanget om personlig 

utveckling och lärande går i linje med det som studenterna, enligt studierna, både motiveras 

av och vad som i yrket som managementkonsult attraherar dem. Alltså är möjligheterna att 

utveckla relevant kompetens en bidragande faktor hos urvalet att söka sig till yrket som 

managementkonsult.  

5.5 Yttre motivation & Gen Y 

En intressant del i undersökningen är att lön inte verkar vara en starkt bidragande faktor till 

studenters attraktion till att arbeta som managementkonsult. Visserligen svarade en majoritet 

av respondenterna att en bra lön var viktigt i arbetet men utifrån följdfrågorna kan detta 

förklaras med att de vill att lönen ska vara i proportion med andra konsultyrken och att det 

                                                           
6
 Kalle, intervju via mail 10/12 2014 

7
 Eva, intervju via mail 15/12 2014 
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viktigaste är att de har pengar för att kunna täcka levnadskostnaderna. Respondenten Glenn 

svarar på en följdfråga; ”Så länge lönen är anständig (jämfört med andra konsulter) så är det 

ingenting som skulle ligga till grund för mitt val av arbetsgivare. Konsulter generellt sett är 

välbetalda, men om man jämför med arbetad tid är inte ersättningen skyhög, därför ser jag 

det inte som en faktor som attraherar mig till yrket.”
8
 Detta indikerar alltså att det finns en 

strävan mot att ha en relativt bra lön mot andra inom samma yrke men inte nödvändigtvis att 

en hög lön per nedlagt arbete eftersträvas. Att drivas av hög lön benämns inom SDT som yttre 

motivation. Eftersom respondenterna inte verkar se lönen som en stor motivationsfaktor kan 

vi dra slutsatsen att denna del av yttre motivation inte är en bidragande faktor till att studenter 

söker sig till yrket. En påverkande faktor till detta kan dock vara att studenternas uppfattning 

om lönen låg 8-13 000 kr över den faktiska ingångslönen. Samtidigt uppfattade studenterna 

löneökningskurvan som väldigt brant vilket även det kan vara en förklaring till att det som 

studenten får ut på kort sikt inte spelar så stor roll. Det långsiktiga synsättet ligger även i linje 

med att ett behov av att inneha rätt kompetens för yrket inte finns på kort sikt. Studenterna 

verkar alltså satsa mycket tid för lite ersättning nu, för att kunna lära sig och tjäna mycket 

pengar i framtiden.   

 

Vad gäller Gen Y kan diskuteras vad som menas med Good pay (alltså bra betalt) i Montana 

& Petits (2008, s. 37) lista över vad som motiverar mest. Följande skriver de om löneaspekten 

hos Gen Y: ”These young men and women can command relatively good salaries, and they 

are interested in receiving them. Pay matters to them, not only for economic reasons but also 

as a symbol of their worth and status.” (Montana & Petit, 2008, s. 37). Vi tolkar detta som att 

Gen Y motiveras av en relativt hög lön, både med anseende till nedlagt arbete och till andra 

managementkonsulter. Vad gäller respondenterna i vår undersökning har Montana & Petits 

påstående om hur lön motiverar urvalet delvis förklarats, eftersom våra respondenter 

eftersträvar och motiveras av en lön som är rättvis med hänsyn till andra inom samma yrke. 

Däremot så söker sig inte studenterna i undersökningarna till arbetet som managementkonsult 

för att de vill ha eller motiveras av en hög finansiell ersättning per arbete. Om vi istället ser 

till HotJobs (2008) undersökning borde urvalet rangordnat faktorerna lön, förmåner samt 

karriärsutveckling som mest motiverande, vilka alla kan ses stimulera den yttre motivationen. 

Vår undersökning pekar, som tidigare nämnt, på att urvalet, och därmed Gen Y, till största del 

drivs av inre motivationsfaktorer när de väljer yrke, vilket i flera aspekter säger emot HotJobs 

                                                           
8
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undersökning. Vidare bör dock även nämnas att de inre motivationsfaktorerna som 

respondenterna uppger motiverar dem och deras val av yrke kan vara ett verktyg för att nå 

andra mål. Kompetens och lärande kan till exempel vara ett verktyg för att uppnå status eller 

hög lön på sikt. De olika yttre motivationsfaktorerna har alltså olika grader av 

internaliseringsgrad vilka i olika grad kan kopplas till den inre motivationen.  

5.6 Vidare analys 

Det verkar även finnas en koppling mellan respondenternas motivationsfaktorer och deras val 

av utbildning, och i förlängningen val av yrke. Respondenterna beskrev att de motiverades av 

att ta ansvar och att arbeta med utmanande och varierande arbetsuppgifter i projektform. 

Arbetet som managementkonsult innebär att konstant arbeta mot nya företag, med nya 

arbetsuppgifter och i nya roller vilket kan ses som utmanande och kan vara en anledning till 

att yrket är så pass attraktivt hos urvalet. Dessutom är inriktningen som urvalet studerar i 

mångt och mycket liknande yrket som managementkonsult till karaktären eftersom 

inriktningen behandlar i stort sett alla områden inom företagsekonomi. Valet av utbildningen 

och även managementkonsult som yrke kan därför ses som ett icke-val, där personen i fråga 

inte låser in sig på ett område och därmed har möjlighet till en bredare utveckling där 

flexibilitet ges i framtida val av yrke. Dessutom kan lärandet maximeras inom flera områden 

vilket respondenterna framhåller som viktigt.  

 

En bidragande faktor bakom attraktionen till yrket kan även vara att yrket, enligt 

respondenterna, ses som ett statusyrke. Teoretiskt kan detta bero på att individer påverkas av 

sina inre egon, vilket vi kan känna igen från introjekterad reglering inom SDT (dvs. en ganska 

hög grad av yttre motivation). Detta resonemang kan även kopplas till basbehovet kompetens, 

som gynnar inre motivation. Att ha ett bra yrke, som kan anses ha hög status, med en hög lön 

kan tolkas som att personen då är en kompetent människa som gör sig förtjänt av den höga 

ersättningen. Detta sporrar ens ego och får en att må bättre.  
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6. Slutsats 

Nedan sammanfattas hur empiri och analys har svarat på frågeställningen; ”Vad är det som 

motiverar studenter att vilja arbeta som managementkonsult och i vilken grad kan 

motivationsforskning inom Generation Y och Self-determination Theory förklara detta?” 

 

I huvudsak har SDT och uppfattningarna om Gen Y kunnat förklara attraktionen till yrket som 

managementkonsult bra, dock har vi sett några punkter som pekat emot teorierna. De inre 

motivationsfaktorerna som SDT framhåller bidrar enligt respondenterna till deras attraktion 

till yrket eftersom de vill utvecklas genom utmanande arbetsuppgifter, arbeta med intressanta 

arbetsuppgifter och arbeta självständigt men med en samhörighetskänsla. Det går i linje med 

uppfattningarna om Gen Y som framhåller motivationsfaktorer som personlig utveckling, 

lärande och bra relation till kollegorna. Samtidigt visar undersökningarna att respondenterna 

eftersträvar feedback, positiv som negativ, vilket ligger i linje med vad Gen Y beskriver. 

Enligt SDT borde den negativa feedbacken dock ha en utträngande effekt på den inre 

motivationen, vilket tyder på motsägelser mot SDT. Omvänt resonemang kan dras angående 

hög lön som respondenterna beskriver som mindre viktig, vilket ligger i linje med de 

dominerande inre motivationsfaktorerna inom SDT som driver attraktionen gentemot yrket. 

En strävan mot hög lön hade alltså kunnat tränga bort den inre motivationen. Gen Y å andra 

sidan beskriver att urvalet eftersträvar hög lön vilket delvis dementeras av respondenterna. 

Samtidigt finns en förhoppning om en hög finansiell utdelning i framtiden vilket tillsammans 

med hög prioritet på utveckling och lärande visar på en långsiktighet i studenternas tänkande 

och därigenom motivation. Detta är ett exempel på varför någon skulle söka sig till ett yrke 

som för stunden verkar ofördelaktigt. Förutom att lära sig söker sig respondenterna även till 

yrket för att kunna lära ut och påverka andra, vilket kan kopplas till yrkets karaktär som i 

mångt och mycket innebär att lära ut. Vidare råder delade meningar om huruvida 

kompetensen som motivationsfaktor är en bidragande faktor till attraktionen till yrket men 

undersökningen visar tendenser till att de kvinnliga respondenterna, i högre grad än de 

manliga, anser att kompetensen behöver innehas innan en person söker sig till ett jobb.  

 

Även om teorierna till stor del kan förklara vilka motivationsfaktorer som ligger bakom den 

starka attraktionen mot att bli managementkonsult så har vissa delar av undersökningens 

resultat gått emot varandra, vilket återigen bevisar svårigheten med generaliseringar både på 

befolkningsnivå och på generationsnivå. Samtidigt är SDT bredare och djupare än Gen Y 

varför vissa resonemang är svårare att djupgående analysera med Gen Y. Dessutom kan det 
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vara så att de dominerande inre motivationsfaktorerna vid val av yrke är ett led i att uppnå 

faktorer som kategoriseras som yttre, med en hög grad av internalisering.   

6.2 Fortsatta studier 

Ett antagande i denna uppsats var att aspiranter generellt sett söker sig till yrken som innehar 

de arbetsförhållanden som de attraheras och motiveras av, vilket till stor del konfirmerades. 

Det finns dock utrymme att fastställa detta samband genom djupare undersökningar, hur hög 

korrelation finns det mellan en persons motivationsfaktorer och det yrke den vill arbeta med? 

Vidare såg vi skillnader i hur Gen Y i New York (Montana & Petit) och Gen Y i Uppsala 

(denna uppsats undersökning) motiveras och attraheras av lön. Detta skulle vara intressant att 

undersöka djupare för att se huruvida uppfattningarna om Gen Y verkligen stämmer i Sverige. 

En tredje aspekt som är öppen för vidare forskning är om slutsatserna från denna uppsats även 

gäller för andra konsultmarknader. 
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Bilaga 1 – Frågor till förstudiens respondenter 
 Vilka faktorer påverkar ditt val av yrke? 

 Vad driver dig i ditt arbete? 

 Diskutera graden av relevans mellan nedanstående motivationsfaktorer (hur viktiga är 

de och varför?) 

 Hög lön per arbetad timme 

 Flexibilitet i arbetet 

 Möjligheten att påverka arbetsuppgifter 

 Bra utvecklingsmöjligheter 

 Arbetsdagens längd/mängd fritid 

 Möjligheten att styra andra 

 Vad vill du få ut utav ditt arbete i allmänhet? 

 Varför vill du bli managementkonsult? Vad i yrket är det som attraherar dig? 

 Vad vet du om yrket som managementkonsult (lön, arbetsförhållanden etc.)? Både 

negativt och positivt. 

 Vad tror du att du kommer få ut utav yrket? 

 Vad vill du få ut utav yrket? 

 Vad skulle du gissa att en snittlön (ingångslön) ligger på som managementkonsult? 

 Hur många timmar tror du man förväntas arbeta per dag som ny på ett av de stora 

bolagen? 
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Bilaga 2 – Utformning av enkätundersökning 
Vilka 6 motivationsfaktorer är viktigast för dig i ditt arbete? 

 Hög lön per arbetad timme 

 Trevliga kollegor som jag kommer bra överens med 

 Intressanta och roliga arbetsuppgifter 

 En framgångsrik karriär/möjlighet till befordran 

 Möjlighet till personlig utveckling och förbättring 

 Möjlighet till att få ta eget ansvar 

 Att kontinuerligt stämma av med och få stöd från överordnade 

 Hög grad av flexibilitet i arbetet 

 Möjlighet till finansiell bonus vid bra prestation 

 Kontinuerlig feedback 

 Att ha mycket fritid utanför jobbet 

 Att arbetet matchar min kompetens 

I följande frågor rangordnades motivationsfaktorer från 1 till 4, där 1 var oviktigt och 4 var 

väldigt viktigt. Inom parentes anges vilken del av teorin som testades. 

Hur viktiga är följande faktorer för din motivation på arbetet? 

(Generation Y) 

 Respekt för mig som person 

 Bra lön 

 Komma överens med kollegor 

 Chans till befordran 

 Möjligheter till intressanta arbetsuppgifter 

 Möjligheter till personlig utveckling och förbättring 

 

(Basbehovet autonomi) 

 Att få arbeta självständigt utan kontinuerlig avstämning med överordnad 

 Att få ta ansvar i ditt arbete 

 Att dina och din arbetsgivares mål är kongruenta, dvs att ni har samma mål 

 Att din arbetsplats uppmuntrar till att ta egna initiativ 
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(Basbehovet kompetens) 

 Att vara bra på det du arbetar med? 

 Att inneha rätt kompetens för ditt arbete? 

 Att ditt arbete leder till att du uppnår dina långsiktiga karriärsmål? 

 Att få kontinuerlig feedback i mitt arbete? 

 Att undvika negativ feedback? 

 

(Basbehovet samhörighet) 

 Att känna gemenskap på din arbetsplats? 

 Att kunna umgås med dina kollegor på fritiden? 

 Arbetar du helst i grupp eller självständigt? 
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Bilaga 3 – Följdfrågor till enkätstudien 
Motivationsfrågor: 

 Av vilken/vilka anledning(ar) vill du bli managementkonsult? Skriv det som först 

kommer upp i huvudet. 

 Vad (och varför) av följande är viktigast för dig i ditt arbete; 

o Personlig utveckling (lära dig nya saker, öka din kompetens & att du får arbeta 

med, för dig, intressanta uppgifter)? 

o Karriärutveckling (befordringar, löneökningar & jobbstatus)? 

 

 Är det viktigt att ditt arbete som managementkonsult stämmer överens med din 

kompetens? Varför/varför inte? 

 Hur ser du på den finansiella ersättningen som yrket innebär, är detta något som gör 

dig extra attraherad till yrket? 

 Finns det en statusstämpel på yrket som managementkonsult? (Dvs att det är åtråvärt 

att bli). Om ja, tror du att din attraktion till yrket påverkas av detta? Hur? 

 Är det något med strukturen och arbetssättet i rollen som managementkonsult som 

attraherar dig? T.ex. att arbetet ofta är i projektform, med mycket självständigt arbete 

& egna ansvarsområden? 

 Är yrket som managementkonsult något som du, med dagens information, kan tänka 

dig/vill arbeta med på lång sikt eller är det ett delmål för att sedan gå vidare till ett 

annat yrke? 

 Om du får en jobb som managementkonsult, hur länge tror du att du är kvar på 

samma firma? 

 

Kontrollfrågor om yrket som managementkonsult: 

 I snitt, hur länge tror du en managementkonsult arbetar i veckan? (ange per dag, 5st 

arbetsdagar, om det känns lättare) 

 Hur mycket fritid, relativt sett mot andra yrken, tror du en managementkonsult har om 

du måste välja (markera) mellan; 

o Väldigt lite fritid 

o Ganska lite fritid 

o Medel 

o Ganska mycket fritid 

o Väldigt mycket fritid 
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 I snitt och per månad, hur mycket tror du en managementkonsult har i ingångslön? 

 Vad tror du en managementkonsult har i snittlön efter 5 respektive 15 år? 

 

 


