
 

Flere undersøkelser viser at mange ansatte har lav motivasjon og 

engasjement i jobben. Gallup World sin undersøkelse i Tyskland i 

2014 viser at det kun er 15 % av de ansatte som er motivert og 

engasjert. Hele 70 % mangler motivasjon. Undersøkelsen viser 

også at 15 % av de ansatte er aktivt misfornøyde og dermed 

også lett motarbeider organisasjonens mål.  Det er kjent at 

motivasjon blant annet henger sammen med arbeidsinnsats, 

omstillingsevne og sykefravær.Vår motivasjonstrategi er å 

gjennomføre en motivasjonsanalyse og derette legge en strategi 

sammen med bedriften for å sette inn tiltak på de rette 

områdene og med de rette tiltakene 
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MOTIVASJON 

MOTIVATION ANALYZER 

De fleste tester måler personligheten eller en rekke strukturer i 

personligheten og besvarer spørsmålet:  ”Hvem er jeg” – eller 

”hvem er du” (sett med andres/ arbeidgivers øyer) 

 

Motivasjonsanalysen er annerledes. Den måler, hvordan en 

person har det med sitt arbeide og sin personlige motivasjon.  

 

Dette krever en måling av, hvordan personen ’er’ i øyeblikket og 

hvordan dette påvirkes av ”hvor personen er nå¨ og effekten av 

selve påvirkningen.  Dette gjør Motivasjonsanalysen© 

 

 Markedets eneste rene motivasjonsanalyse 

 Webbaseret – 10 min å gjennomføre  

 Tilgjengelig på 4 språk (Norsk, Dansk, Engelsk, Fransk) 

 Personlig, presis og verdifull 

 Tilbyr et fremragende fundament for en målrettet 

coaching prosess 

 Lett å gjennomføre, forstå og å arbeide med 

 Detaljert personlig rapport tilgjengelig umiddelbart efter 

analysen er gjennomført 

 Detaljert på både person og virksomhetsnivå 

 Motivasjonsanalysen© er udviklet av forsker, Lars Steen 

Larsen PhD. 
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 Bedriften lager en effektiv motivasjonsstrategi 

 Bedriften utvikler medarbeidere ut fra konkret og målbar 

viten  

 Det blir enkelt å avlive myter omkring dårlig motivasjon 

 Bedriften kan løfte den enkelte person via sterk coaching 

med utgangspunkt i en reel måling 

 Medarbeidere følger sin egen motivasjonsutvikling 

 Medarbeidere oppnår verdifull innsikt ift. egen utvikling 

 Medarbeidere tar ansvar for egen tilstand og 

arbeidsoppgaver   

 

OPPFØLGING ETTER MOTIVATION ANALYZER 

 Motivere medarbeidere på rett måte 

 Unngå demotiverende strategier som stresser  

 Få konkrete nøkler til å øke motivasjonsnivået raskt  

 Få konkrete nøkler til å redusere stress raskt  

ØK TRIVSEL HOS MEDARBEIDER 

 

 

MESTIVA 

jobber med ledere på 4 

forskjellige plattformer: 

Bedriftsinterne kurs 

Onlinekurs 

Gruppecoaching 

1-1 coaching 

 

 

 

 

 

 

Inger Alice Vatne 

 
• Sertifisert Master Motivasjonsanalytiker 

• Autorisert bruker av JTI, Jungs Type 

   index, analyser og Team    kompass 

• LEAN, Black Belt 

• NLP Master Pratitioner coach 

 

 

 

 

KONTAKT 

Kontakt meg for nærmere informasjon om pris og produkter. 

 

E-post: inger@mestiva.no 

Tlf.: 48 29 70 84 

Adresse:: Brattbakken 1,  4517 Mandal 

www.mestiva.no 

 

EN ANALYSE VISER: 

 Motivasjonsnivå 

 Hva som motiverer  

 Stressnivå 

 Hva som evt. stresser  

 I hvilken grad personen opplever å være på ”rett 

jobbhylle” 

 Motivatsjonstype 

 Målsetting 

 


