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Motivationsformulär MQ 

Faktablad om bedömning 
 

Översikt 
Motivationsformuläret (MQ) mäter i vilken utsträckning en individ motiveras av aspekter som 

prestationer och konkurrens, uppskattning och personlig utveckling, intresse och flexibilitet, samt 

karriärsutveckling och status. 

Jobbgrupp/befattning Alla 

   

Information Genomsnittlig provtid (minuter) 25 minuter 

Tid till förfogande (minuter) Ingen tidsbegränsning 

Max antal frågor 144 frågor 

 Antal delprov Ett 

 Avsett för en obevakad miljö Ja 

 Frågeformat Utvärderingsskala 

 Produktkategori Personlighet 

 

Kunskaper, 
färdigheter, 
anlag och 
kompetenser 
som mäts 

 

Med motivationsformuläret kan du  

• förstå länken mellan individuell motivation och medarbetarengagemang 

• identifiera och hantera de faktorer som starkast motiverar och inte motiverar individen 

• förbättra medarbetarnas motivation och engagemang 

 

Det finns flera olika rapporter för MQ-utbildade och icke-utbildade användare:  

MQ Profilrapport: Jämför individens motivationsfaktorer med ett valt riktmärke och ger en uppfattning 

om vad som motiverar och inte motiverar dem. Avsedd för utbildade användare. 

MQ Rapport om medarbetarmotivation: Passar utmärkt för linjechefer och de som arbetar med 

medarbetares prestationer och välbefinnande. Rapporten ger en djupgående och lättförståelig 

utvärdering av vad som motiverar och inte motiverar en person. Den har också en omfattande lista på 

tips och förslag för att hantera det som starkast motiverar och inte motiverar medarbetaren.  

MQ Kandidatens motivationsrapport: Genom att gå igenom den här rapporten kan individer som 

fyller i formuläret förstå vad som driver deras egen motivation, vilket kan uppmuntra dem att ta större 

kontroll över sina utvecklingsplaner. 

MQ Rapportpaket för Motivation: MQ Report-paketet består av profilrapport, rapport om 

medarbetarmotivation och kandidatrapport, och är ett kostnadseffektivt sätt att se till att din organisation 

tar ett helhetsgrepp på förståelsen för vad som motiverar medarbetarna. 
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Exempelfrågor 
I det här frågeformuläret visas du påståenden som beskriver en situation eller ett förhållande. Din 

uppgift är att värdera varje påstående enligt hur det skulle påverka din motivation på jobbet, dvs om du 

skulle jobba mer eller mindre i den situationen. Du måste värdera dessa påståenden med hjälp av 

följande alternativ: 

• Minskar avsevärt min motivation att arbeta. 

• Tenderar att minska min motivation att arbeta. 

• Har ingen effekt på min motivation att arbeta. 

• Tenderar att öka min motivation att arbeta. 

• Ökar avsevärt min motivation att arbeta. 
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