
Vad	  mo'verar	  
Dig?	  



Moroten	  Drivkra-er	  

•  Självska3ning	  
•  Vad	  mo8verar	  människor	  
•  42	  frågor	  

–  6	  frågor	  inom	  respek8ve	  drivkra-	  

–  Rangordning	  
	  

Ø 7	  drivkra-er	  



Moroten motivations- och drivkraftsanalys belyser vad 
som motiverar dig och andra. 

  
 Du får svar på vad det är som driver dig i ditt arbete 

samt varför värderingar och attityder är viktiga i 

arbetslivet… 
 

…Detta frisätter massor av energi! 
 
	  



Mo8va8on	  1	  –	  Arbetsmiljö	  

Effek'vitet	  

Inspira'on	  Lojalitet	  

Kvalitet	  



Mo8va8on	  2	  -‐	  Drivkra-er	  

Det	  handlar	  
om	  a<	  vinna	  
mi<	  hjärta	  





7 Drivkrafter 
Ekonomisk 
Praktisk 
Kunskap 
Självförverkligande 
Omtanke 
Makt/Inflytande 
Etisk/Moralisk 

Moroten	  -‐	  Drivkra@sanalys	  

Eduard 
Spranger  
(1882-1963)  

6 Drivkrafter 
Ekonomisk 
Teoretisk 
Estetisk 
Social 
Politisk 
Religiös 

Nutids- 
anpassa
d 

Varför  människor handlar som  
de gör 



Med	  hjälp	  av	  Drivkra-er	  

ü Synliggör	  individens	  drivkra-	  
ü Förbä3rar	  arbetsklimatet	  
ü Ökar	  förståelsen	  för	  olikheter	  
ü Vad	  som	  mo8verar	  anställda	  
	  

Ø Rä3	  belöningssystem?	  
Ø Genomtänkt	  policy?	  
Ø Träffsäker	  rekrytering?	  
Ø Mo8verande	  arbetskultur?	  



De	  sju	  drivkra@erna	  



	  
Självförverkligande	  som	  drivkra-	  	  

	  

Personlig	  utveckling	  och	  välbefinnande	  

Högt i tak. Kreativa och 
högtflygande. 

Egen och andras 
utveckling. 



	  
Makt/inflytande	  som	  drivkra-	  	  

	  

Kontroll	  och	  framgång	  

Personlig 
framgång är viktigt. 
Ändamålet helgar 
medlen. 

Vill leda och ha 
inflytande över 
andra och över 
processer. 

Utöva makt över 
andra och även sin 
egen situation. 



	  
Omtanke	  som	  drivkra-	  	  

	  

Solidaritet	  och	  medmänsklighet	  

Humanitära skäl går 
före ekonomiska. 

Ser som sin uppgift 
att hjälpa andra 
(självuppoffrande). 

Engagerad i 
välgörenhet eller bara 
” en god vän”. 



	  
Ekonomisk	  drivkra-	  	  

	  

Ekonomisk	  trygghet	  /	  oberoende	  

Investeringar ska 
ge avkastning, 
man får ingenting 
gratis. 

Beredd att dela 
med sig men vill 
ha något i gengäld 
(ränta?). 

Spara eller spendera. 
Investera eller konsumera. 



	  
E8sk/moralisk	  drivkra-	  	  

	  

Understödja	  de	  ”goda”	  kra@erna	  

Utpräglad känsla 
för rättvisa. Vet 
vad som är rätt 
och fel. 

Värnar om etik i 
såväl privatliv som 
arbetsliv. Kan 
motverka girighet. 

Reformist och 
nytänkare eller 
fundamentalist. 



	  
Prak8sk	  drivkra-	  	  

	  

Funk'onalitet	  och	  hushållning	  

Praktisk nytta och 
effektiv resurs-
användning.  

Resursfulla. 
Handfast 
skapande. 

Duktiga planerare 
och/eller duktiga 
organisatörer. 



	  
Kunskap	  som	  drivkra-	  	  

	  

Kunskap	  och	  sanning	  

Kunskap är aldrig 
tung att bära. 

Kritisk och 
rationell. 
Stödjer beslut på 
fakta. 

Framtidsorienterad 
eller historiskt 
intresserad. 



Personlig	  rapport	   Gruppdynamik	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Kontakta	  oss	  för	  analys	  &	  utbildning!	  
	  
Kronkvist	  kommunikation	  AB	  	  
	  
Kontakt:	  Jan	  Kronkvist	  	  
Adress:	  Södra	  Allégatan	  16,	  413	  01	  Göteborg	  
E-‐post:	  jan@kronkvist.se	  	  
Mobil:	  0707-‐60	  38	  71	  
Hemsida:	  www.kronkvist.se	  	  	  
	  
	  

	  
	  


