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Abstract 

The thesis covers the relatively new area, talent forecasting, and how this work 

method has become an increasingly important tool in society where the demand for 

work possibilities increases. This leads to an increased need in knowledge and 

competence within society as well as in companies. Talent forecasting can be 

described as a work task with the purpose to predict what's coming, a forecast that can 

measure performance. The motivation, opportunity and ability, (MOA)-model, aim to 

explain the underlying factors regarding performance. The purpose with this thesis is 

to seek insight in the work with talent forecasting, more specific is the intention to 

investigate what the producers of talent forecasting think about their work activities. 

This is done via the MOA-model and the factors prediction with their own estimated 

performance. The method used is a quantitative one and a survey was distributed to 

the sample. The results show that the participants are quite motivated and somewhat 

lack opportunity and ability to make the talent forecast. These variables as predictors 

in a multiple regression shows that motivation is the most contributing factor and 

opportunity barely contributes at all.  

 

 

Keywords: MOA-model, talent forecasting, motivation, opportunity, ability, 

performance. 
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Inledning 

Denna uppsats handlar om det relativt nya begreppet och arbetssättet, talent 

forecasting. En arbetsmetod som tycks bli ett allt viktigare verktyg i dagens tekniska, 

ekonomiska och demografiska utveckling. Utvecklingen i dessa tre områden skapar 

bland annat en stor efterfrågan på nya jobb (Lindbeck, u.å.), samtidigt som samhället 

går in i en mer automatiserad arbetsmarknad som medför en ökad arbetslöshet 

(Regeringskansliet, 2017). Utvecklingen i kombination med arbetslösheten leder till 

ett ökat krav på kunskap och kompetens i samhället och inom företag.   

Världsekonomin växer i år med 3,4 procent (Latvala, 2017). Vanligtvis leder 

en ökad tillväxt till nya jobb som oftast leder till lägre arbetslöshet (Svenskt 

Näringsliv, 2015). Men på grund av den demografiska utvecklingen som nu successivt 

blir allt mer påtaglig antas den växande världsekonomin istället bli en bidragande 

negativ faktor (Lavelid & Glans, 2011). Problemet är att utvecklingen leder till ett 

ökat gap mellan de två generationerna, “Baby Boomers” och “Generation Y”. 

Generationen “Baby Boomers”, som är födda under perioden 1946-1964, har redan 

successivt påbörjat sina pensionsavgångar. Lavelid & Glans skrev år 2011 att de 

närmaste femton åren kommer 1,6 miljoner människor lämna arbetsmarknaden i 

Sverige. Vissa yrkesgrupper tycks vara mer drabbade än andra, där det är upp till två 

tredjedelar av personalen som går i pension (Lavelid & Glans, 2011). En förändring 

har börjat ske nu när “Generation Y”, som är födda under perioden 1981-2000, allt 

mer träder in på arbetsmarknaden. “Generation Y” är markant färre till antal och har 

helt andra värderingar och förhållningssätt jämfört med “Baby Boomers” när det 

kommer till arbete (West Midland Family Center, u.å.). Kort sagt går det att påstå att 

den äldre generationen levde för att arbeta, medan “Generation Y” arbetar för att 

kunna leva (Lindgren, 2005). Effekten av att det är en generation som är färre till antal 

bidrar det till en förlorad arbetskraft och potentiellt även förlorad kompetens. Det 

leder även till att många av “Generation Y” får högre positioner tidigt vilket ökar 

behovet av större kompetens och förmåga (DeZube, D. u.å.). Då även konsekvenserna 

av ett generationsskifte kan leda till en ökad nedläggningsrisk och arbetslöshet, på 

grund av mindre lyckade överlämningar, konflikter, acceptans med mera, är det av 

yttersta vikt att det kommande problemet lyfts upp till ytan (Entreprenörskaps forum, 
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2013). 

För många företag är nyckeln till detta problem att tidigt implementera arbetet 

med successionsplanering, det vill säga att utbilda efterträdare i god tid och att föra 

vidare socialt kapital och kunskap. Ett proaktivt personalarbete blir således helt 

avgörande för framtiden (Entreprenörskaps forum, 2013). 

Problematiken att hitta rätt kompetens blir allt större, samtidigt som vikten av 

att behålla personalen blir av större betydelse. Detta beror delvis på att personalens 

kompetens blir allt mer eftertraktad på arbetsmarknaden (Sveriges Radio, 2012). 

Enligt Schéle (2016) tyckte mer än vartannat företag att det var svårt att rekrytera. 

Undersökningen visade även att kompetenskraven förändrats radikalt på marknaden 

och att det är den nya tekniken och digitaliseringen som ligger bakom den totala 

förändringen (Schéle, 2016). Svårigheterna att rekrytera och bibehålla kompetens har 

avsevärda effekter på företagen. Det påverkar i sådan stor utsträckning att företag kan 

tvingas avbryta planerad expansion (Schéle, 2016). Det Schéle (2016) lyfter fram är 

att resultatet delvis är oroväckande, både kortsiktigt och långsiktigt. Liksom artikeln 

om Generationsskifte i näringslivet (Entreprenörskaps forum, 2013) nämnde, blir ett 

proaktivt personalarbete och strategisk kompetensförsörjning viktigt för framtiden 

(Schéle, 2016). Dessutom måste personalen förstå utmaningen de möter och vilka 

konsekvenser den för med sig (Hartley, 2014).  

I förlängningen av denna utveckling, som beskrivs ovan, har begreppet talent 

forecasting introducerats och anses allt oftare vara ett viktigt begrepp för anställda 

som sysslar med human resources. Att vara proaktiv och medveten om verksamhetens 

affärsplaner och förändringar blir en viktig faktor inom talent forecasting, samt även 

att hitta och utveckla nyckelpersoner inom företaget (Hartley, 2014). Talent 

forecasting berör således utbud och efterfrågan på såväl arbetsmarknaden som inom 

företaget. Genom att aktivt arbeta med talent forecasting förebyggs oväntade problem 

och överraskningar vilket gör det lättare att hantera framtidens utmaningar (Hartley, 

2014). 
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Teori 

Talent forecasting kan enkelt beskrivas som en arbetsuppgift som har till syfte 

att uppskatta det som komma skall. Ett prognosarbete som i sin tur kan utvärderas och 

då prestationsuppskattas. Motivation, opportunity och ability, (MOA)-modellen, är en 

modell som har ambitionen att förklara de bakomliggande faktorerna till prestation. 

Genom att använda MOA-modellen som ett analysverktyg finns det möjlighet till att 

belysa och utveckla talent forecasting begreppet. Nedan redogörs MOA-modellens 

utveckling över åren och dess operationaliseringsmöjligheter för att uppskatta 

prestation.  

MOA-modellen 

Blumberg och Pringle (1982) la grunden för MOA-modellen, de diskuterade i 

en av sina artiklar hur den tidigare forskningen till större del sökte efter enklare 

samband mellan antingen en eller två variabler som kan leda till arbetsprestation. De 

argumenterade för att den tidigare forskningen har fallerat och missat att undersöka 

hur de olika variablerna samvarierar för att skapa en fungerande modell. Det 

Blumberg och Pringle (1982) fortsätter diskutera är att tidigare forskare har tagit fram 

är en enklare modell som beskriver prestation som en funktion av förmågor 

multiplicerat med motivation.  

Blumberg och Pringle (1982) hävdar även själva att den föreslagna modellen 

för prestation, motivation multiplicerat med ability, inte är fullständig. Den tar delvis 

inte hänsyn till yttre faktorer som individen inte kan påverka, här hävdar de att en ofta 

bortglömd variabel är opportunity. Tuuli (2012) skriver vidare att opportunity ofta 

definieras som situationella eller operativa begränsningar.  

Vad som även exemplifieras i Tuuli (2012) är hur de olika variablerna vidare 

kan operationaliseras. I sin avhandling skriver Tuuli (2009) hur andra författare har 

argumenterat för och emot hur modellen kan användas. Slutsatsen som dras är att 

modellen är en högst rimlig för prestationsundersökning och att Tuulis resultat visar 

att alla MOA-variablerna acceptabelt korrelerar med prestation. 

Motivation 

Det finns flera olika teorier om motivation och nedan redogörs tre teorier som 

kan vara relevanta i sammanhanget. MOA-modellens motivationsdel innehåller 
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således teorier som rubriceras; Tvåfaktor-teorin (Herzberg, 1993), Job characteristics 

model of work motivation (Hackman & Oldham, 1976 & 1980) samt Work 

engagement (Bakker & Schaufeli, 2003). 

Tvåfaktor-teorin. Frederick Herzberg är en av de första som utvecklade 

teorier om motivation. Herzberg var nytänkande på sin tid att titta närmre på 

motivation i syfte att utföra ett mer effektivt arbete. Hans berömda Tvåfaktor-teori ser 

till motivations- och hygienfaktorer som bygger på arbetarens attityd till arbetet. 

Herzberg kategoriserar upp det i två beståndsdelar, hygien- och motivationsfaktorer, 

där hygienfaktorerna grundar sig i arbetsmiljöfrågor. Bra arbetsledning, arbetsmiljö, 

lön och anställningstrygghet är några exempel på de grundläggande hygienfaktorerna 

(Herzberg, Mausner & Snyderman, 1993). De faktorer som Herzberg et.al. (1993) 

anser påverka arbetarens motivation är följande: erkännande, prestation, personlig 

utveckling, eget ansvar, arbetet i sig och befordran. Dessa motivationsfaktorer har en 

påverkan på medarbetare på ett helt annat sätt än hygienfaktorerna. Hertzberg et.al. 

(1993) menar dock att motivationsfaktorerna inte kan skapa motivation utan 

hygienfaktorerna. Hygienfaktorerna hindrar bara från att medarbetarna ska vantrivas 

på arbetsplatsen, medan motivationsfaktorerna är avgörande för den upplevda 

motivationen på arbetsplatsen (Herzberg et al., 1993).  

Job characteristics model of work motivation. Hackman och Oldham har 

skapat en motivationsmodell som även kallas, the job characteristics model of work 

motivation. Modellen tar i beaktande arbetsuppgiftens karaktär i kontrast till 

medarbetarnas reaktion till arbetet (Hackman & Oldham, 1976).  

Modellen lyfter fram karaktärsdragen inom ett arbete där Hackman & Oldham 

(1980) syftar på arbetsegenskaper såsom variation av färdigheter, uppgiftens identitet 

och betydelse, autonomi och feedback från arbetet. Skulle arbetsuppgiften innehålla 

en större del av dessa egenskaper menar Hackman & Oldham (1980) att medarbetaren 

upplever de psykologiska tillstånden, det vill säga upplevde meningsfullhet i arbetet, 

ansvar i arbetet och kännedom om resultatet av arbetet. De tre psykologiska tillstånden 

behöver vara väl förekommande för att det ska kunna påverka organisationen i stort. 

Desto starkare en medarbetares psykologiska tillstånd är desto mer påverkar det den 

inre viljan att prestera, utvecklingskurvan, arbetstillfredsställelse och arbetsprestation 
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(Hackman & Oldham, 1980). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuella aspekter är viktiga att ta i beaktande, dels för att människan är 

olik i sin natur men även för att människan besitter olika kunskaper och färdigheter. 

Människan har även olika utvecklingsbehov och tillfredsställelsebehov, vilket är något 

som kan komma att skilja prestationen markant (Hackman & Oldham, 1980). 

Sammanfattningsvis så grundar sig modellen i fem olika karaktärsdrag för 

arbetsuppgiften som mynnar ut till tre psykologiska tillstånd. De tillstånden leder 

sedan vidare till bland annat en högre individuell prestation (Hackman & Oldham, 

1976).  Som ett förtydligande av detta illustrerades detta i Figur 1.  

Work engagement. Bakker & Demerouti (2007) skriver om work engagement 

och hur det begreppet i sin tur kan delas upp i två underkategorier, arbetsresurser och 

arbetskrav. Den som är aktuellt för studien är den kategorin som benämns 

arbetsresurser, kategorin kan i sin tur fungera som inre och yttre motivationsfaktorer 

(Bakker & Demerouti, 2007). När arbetsresurserna spelar en roll som en inre 

motivationsfaktor kan det leda till att medarbetaren växer, lär sig och utvecklas. Den 

inre motivationsfaktorn uppfyller de basala behoven som Deci & Ryan (1985) skriver 

om; autonomi, kompetens och att kunna relatera. De yttre motivationsfaktorerna kan 

exemplifieras som stödjande kollegor och ordentlig feedback. Dessa inre och yttre 
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motivationsfaktorer leder till arbetsengagemang. Ett mätverktyg på 

arbetsengagemang, Utrecht Work Engagement Scale, är framtaget av Bakker & 

Schaufeli (2003). Arbetsengagemang är kopplat med en rad positiva effekter som i sin 

tur kan öka välmående och prestation på arbetsplatsen (Bakker & Schaufeli, 2003). 

Opportunity 

Opportunity är det andra benet i MOA-modellen och är en väsentlig faktor då 

den beskriver de yttre omgivningsfaktorerna som kan påverka medarbetarnas 

arbetssituation. Utomstående miljöfaktorer, speciellt de faktorerna individen inte råder 

över,  har betydelse för prestation (Blumberg & Pringle, 1982). Peters & O'Connor 

(1980) tar upp åtta faktorer om situationella resursvariabler (opportunity), som kan 

anses relevanta för prestation. I dessa ingår arbetsrelaterad information, verktyg och 

utrustning, material, finansiella resurser, administrativ hjälp och hjälp från andra, 

personalförberedelser, tidstillgänglighet samt arbetsmiljö (Peters & O´Connor, 1980). 

I tillägg till detta lyfter Osvalder & Ulfvengren (2015) fram 

prestationsstyrande faktorer, operationella och latenta faktorer, som går att se likheter 

med begreppet opportunity. De operationella faktorerna fokuserar på arbetsuppgift 

samt arbetsförlopp och mer ingående innehåller de bland annat begreppen utrustning 

och verktyg. Det nämns att brist på prestationsstyrande faktorer kan ligga till grund för 

stress (Osvalder & Ulfvengren, 2015). Beroende på hur omfattande den potentiella 

stressen är, ökar eller minskar den prestationen enligt den klassiska inverterade U-

modellen som introducerades av Yerkes & Dodson (1908, refererat i Landy & Conte, 

2013).  

Ability 

Ability är det tredje benet i MOA-modellen och syftar till förmåga. Ability har 

en mycket väsentlig roll i det proaktiva personalarbetet. För att kunna prestera inom 

talent forecasting tycks det behövas träning och utbildning inom området. Nedan 

redogörs för kompetenser som ligger till grund för ability samt vilka område som tros 

vara viktiga för att kunna skapa och utveckla ability inom talent forecasting. Det 

redogörs även för hur identifikation av utvecklingsbehov kan kartläggas och 

implementeras.  

I takt med den samhälleliga och tekniska utvecklingen förändras även 
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arbetsområde och arbetssituationer. Detta för med sig att det ställs ökade krav på 

medarbetarnas kompetens och förmåga vilket möjligtvis är en viktig pusselbit för de 

större verksamheterna att förstå och anpassa sig till (Jansson, Björklund, Perseius & 

Gunnarsson, 2015). Ett av standardbegreppen för att analysera en medarbetares 

prestation är genom ability. En medarbetares ability kan ses till om hen har 

arbetsbeskrivningen, de intellektuella kompetenserna samt den psykiska, fysiska och 

sociala välmåendet som krävs för att utföra arbetsuppgiften och uppnå de uppsatta 

målen. (Jansson et.al., 2015)  

I undersökningen av Nelson (1996), betonade arbetsgivarna vikten av de 

anställdas intresse och engagemang för arbetsplatsens värderingar, vilket sågs ligga till 

grund för en god ability. Nordenfeldt (2008) och Nelson (1996) understryker båda att 

viljan och entusiasmen bör finnas där för att arbetet ska fungera på längre sikt. Andra 

aspekter Nelson (1996) lyfter fram är ansvarstagande, självständighet samt om 

medarbetarna vågar be om hjälp av andra kollegor. Besitter medarbetarna i fråga dessa 

kompetenser anses det vara en stark grundpelare till att ha en god ability. Både 

Nordenfeldt (2008) och Nelson (1996) anser att medarbetarnas tillgång till 

information spelar en stor roll. Får personerna i fråga tillräckligt med information och 

blir de således tillräckligt motiverade att utföra arbetsuppgiften stärks deras ability 

(Nordenfeldt, 2008). Det är även viktigt att se till att medarbetarna blir involverade i 

uppföljning av resultat samt att de får kontinuerlig coaching och support för att skapa 

och utveckla sin ability (Jansson, Björklund & Gunnarsson, 2015).  

Nordenfeldt (2008) beskriver tiden och dess påverkan på människans mentala 

funktion. Kontroll över språket, förmågan att processa komplexa problem anses bli allt 

bättre med åren. Efter en lång erfarenhet förbättras ability radikalt enligt Nordenfeldt 

(2008) och han menar på att desto äldre en medarbetare blir desto högre blir även 

viljan att lära. 

Identifiera behov och förbättra medarbetarnas ability. För att medarbetare 

på en större verksamhet ska ha möjligheten till att utvecklas, få god förståelse och 

förmåga för arbetet i fråga krävs det utbildning och träning i ämnet (Smither, 1998). 

När utformningen av utbildningen sker grundas de till stor del i hur verksamhetens 

målsättning är. Det är därför av yttersta vikt att dessa är konkreta och realistiska då 
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utbildningen kan skena iväg i fel riktning och medarbetarnas ability inte stärks kring 

uppgiften. (Smither, 1998) Det första och mest essentiella är att identifiera 

utvecklingsbehoven. Därefter bör det ske en organisationsanalys, uppgiftsanalys och 

en personanalys. Vidare bör verksamheten titta vidare på att fastställa utbildningsmål, 

utveckla instruktionsmaterial och där även testa och förbättra materialet. Efter att de 

ovanstående punkterna är gjorda, menar Smither (1998) att först då går det att 

genomföra utbildningsprogrammet och sedan genomföra en utvärdering.  

 

Syfte 

Syftet med den här undersökningen är att söka insikt i arbetet med talent 

forecasting. Framför allt är avsikten att undersöka vad utförarna av talent forecasting 

tycker om deras arbete, detta genom att belysa området utifrån, motivation, 

opportunity och ability, (MOA)-modellen. I frågeställningarna nedan benämns 

motivation som motivation, opportunity som förutsättningar och ability som 

kompetens och träning.  

 

o I vilken utsträckning uppfattar de som arbetar med talent forecasting att detta 

är en motiverande aktivitet?	

 

o I vilken utsträckning uppfattar de som arbetar med talent forecasting att 

förutsättningarna brister för att kunna bedriva sitt arbete?	

 

o I vilken utsträckning uppfattar de som arbetar med talent forecasting att de 

har rätt kompetens och träning för detta ändamål?	

 

o I vilken utsträckning samvarierar motivationen, förutsättningarna samt 

kompetensen i relation till den subjektivt uppskattade prestationen vad gäller 

talent forecasting? 	
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Metod 

Studiedesign och procedur 

För att kunna genomföra studien togs kontakten med ett större företag för att få en 

inblick i deras arbete med talent forecasting. Företaget IKEA var intressanta då de 

nyligen har infört arbetsmetoden och önskade en nulägesanalys av arbetsprocessen 

samt förbättringsmöjligheter (C. Lippers, personlig kommunikation, 8 mars). Studien 

är designad som en tvärsnittsstudie. En webbenkät skickades till deltagarna per email 

och de fick ungefär två veckor på sig att svara på enkäten. Det tydliggjordes att 

enkäten var frivillig och att respondenterna hade möjlighet att avbryta när de själva 

önskade. Enkätfrågorna är ställda inom ramarna för de etiska förhållningsreglerna, det 

vill säga inom personuppgiftslagen samt att det inte förekommer fysiska eller psykiska 

påverkningar, ingrepp eller risker på forskningsdeltagarna. 

Deltagare 

I denna studie har 44 personer deltagit, varav alla i dagsläget arbetar på IKEA. 

Målgruppen var internationella medarbetare som idag jobbar med talent forecasting i 

någon omfattning. Deltagarna arbetar framförallt inom HR och Business på en högre 

strategisk nivå. Urvalet bestod av 75 medarbetare världen över och togs fram av 

kontaktpersonen på företaget, svarsfrekvensen blev cirka 60 procent. Av de 44 

personerna som svarade var 25 stycken kvinnor och 18 stycken män samt en person 

som angav annat. Deltagarna är mellan 36-55 år och cirka 86 procent hade mer än ett 

års erfarenhet av att ha jobbat med talent forecasting sedan tidigare. Nedan, i Tabell 1, 

följer i vilken utsträckning de arbetar med talent forecasting.  
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Tabell 1 

Krosstabulering mellan vilket intervall uppföljning av talent forecasten sker och 

uppskattning av analyseringstid av talent forecasting.(N=43) 

 

Uppskattning av analyseringtid av 
talent forecasten 

Tre dagar eller 
mindre 

4-5 
dagar 

Mer än 6 
dagar 

Intervall av uppföljning av 
talent forecasten 

Tre månader eller 
mindre 

12 1 2 

Var 6:te månad 6 4 3 

En gång per år 
eller inte alls 

11 3 1 

 

Enkät 

Frågorna i enkäten är på engelska och grundar sig i den presenterade teorin 

samt tidigare framtagna enkäter inom områdena. För att försäkra enkätens validitet 

togs 43 frågor fram tillsammans med IKEA och testades i undersökningsmiljön innan 

distribution. Frågorna är uppdelade på fyra block i enlighet med MOA-modellen och 

tillhörande teori; motivation, opportunity, ability samt bakgrundsfrågor som fick två 

egna avsnitt i enkäten. I början på varje block fanns instruktioner som beskrev vad 

som var fokus för blocket. MOA-variablerna är sammanslagna till var sin 

indexvariabel för motivation, opportunity och ability. De i sin tur är presenterade i ett 

medelvärde för alla respondenter. I motivation ingår tio frågor, i opportunity ingår sex 

frågor och i ability ingår fem frågor. 

Motivationsblocket i enkäten utformades med hjälp av den valda teorin om 

motivation. Skalan och frågornas utgår i stor del från Utrecht Work Engagement Scale 

som Bakker & Schaufeli (2003) tagit fram, där frågorna är omformulerade för att 

passa denna undersökningens syfte. Resterande frågor är inspirerade av de andra två 

teorierna i motivationsavsnittet. Tio frågor skapades kring deltagarnas motivation och 

svarsalternativen till frågorna är uppdelade på sju alternativ; noll för “aldrig” och 
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sedan jämna alternativ upp till de sjunde alternativet “alltid”. Dessa frågor 

konverterades sedan om till en indexvariabel för motivation som fick den interna 

konsistensen  α = 0,86 via Cronbachs alpha test. För att tydliggöra resultatet är 

medelvärdena av indexvariabeln för motivation uppdelade i tre olika kategorier; lågt, 

medel och högt. Inom kategorin “lågt” förekommer medelvärde mellan 0 - 1.99, inom 

kategorin “medel” förekommer medelvärde mellan 2 - 3.99 och inom kategorin “hög” 

förekommer medelvärde mellan 4 - 6.  

Opportunityblocket i enkäten utformades med hjälp av den valda teorin om 

opportunity. Skalan och frågornas formulering inspirerades av Tuulis (2009) enkät och 

baseras på forskning av Peter & O’Conner (1980) som lyfter fram åtta faktorerna 

rörande opportunity. Sex frågor skapades kring deltagarnas opportunity och 

svarsalternativen till frågorna är uppdelade på fem alternativ där ett är “inte alls svårt” 

och sedan jämna alternativ upp till de femte alternativet som är “väldigt svårt”. Dessa 

frågor konverterades sedan om till en indexvariabel för opportunity som fick den 

interna konsistensen  α = 0,72 via Cronbachs alpha test.  För att tydliggöra resultatet är 

medelvärdena av indexvariablen för opportunity uppdelade i tre olika kategorier; inte 

alls svårt, någorlunda svårt och väldigt svårt.  Inom kategorin “inte alls svårt” 

förekommer medelvärde mellan 1 - 2.33, inom kategorin “någorlunda svårt” 

förekommer medelvärde mellan 2.33 - 3.66 och inom kategorin “väldigt svårt” 

förekommer medelvärde mellan 3.66 - 5.  

Fem påstående har skapats kring deltagarnas ability och svarsalternativen till 

påståendena är uppdelade på fem alternativ där det första är “håller verkligen inte 

med” och sedan jämna alternativ upp till femte alternativet som är “håller verkligen 

med”. Designen av svarsalternativen är hämtad från Tuuli (2009). Dessa frågor 

konverterades sedan om till en indexvariabel för ability som fick den interna 

konsistensen  α = 0,89 via Cronbachs alpha test. För att tydliggöra resultatet är 

medelvärdena av indexvariablen för ability uppdelade i tre olika kategorier; låg, medel 

och hög. Inom kategorin “låg” förekommer medelvärde mellan 1 - 2.33, inom 

kategorin “medel” förekommer medelvärde mellan 2.33 - 3.66 och inom kategorin 

“hög” förekommer medelvärde mellan 3.66 - 5.  

I det fjärde blocket i enkäten, tas prestation och mer generella frågor upp, 
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kring arbetet med talent forecasting. Huvudfråga tio beskriver deras egenuppskattade 

prestation, den frågan var en skalfråga där respondenterna fick uppskatta sin prestation 

från 0 - 100 procent med skalsteg om 5 procent. Den här frågan är högst relevant för 

undersökningen då den används som kriterievariabel i de olika regressionerna. 

Slutligen i enkäten följer även några fåtal bakgrundsfrågor som är sammanfattade 

under beskrivningen av deltagare.   

Statistisk analys 

Data undersöktes och analyserades med hjälp av IBM SPSS version 24. Som 

tidigare nämnt har MOA-variablerna sammanställas till var sin indexvariabel, dessa 

har testas mot fråga tio, som är respondenternas uppskattade prestation. När testen 

genomfördes användes indexvariablerna som kontinuerlig variabler istället för de 

kategoriserade som presenteras i resultatet. För att analysera sambandet mellan MOA-

variablernas index används tre bivariata regressioner och en multipel regression.  

För att få göra multipla regressionsanalyser bör ett par antaganden 

kontrolleras. Antagandet för multikollinearitet testades och variablerna mäter olika 

områden, testen visar även att ingen större avvikelser från normalitet förekommer, allt 

enligt Pallants (2013) rekommendationer och tillvägagångssätt.  

Därefter undersöktes lite mer omfattande om outliers. Genom ett scatterplott 

av standardiserade residualer upptäcktes inga outliers, dock upptäcktes det ett värde 

som låg väldigt nära det kritiska värdet. Mahalanobis distance avlästes och noterade 

att samma värde även här låg precis under det avgörande värdet (Pallant, 2013). För 

att se om detta värde har någon påverkan på resultatet kontrollerades Cook’s distance 

och värdet för en respondent var 1,247, det innebär att resultatet av den personen har 

stor inverkan på regressionen (Pallant, 2013). Vidare undersökning av respondentens 

svar visade sig vara märkbara resultat. Personen ansågs inte ha svarat seriöst på ett av 

blocken och resultaten ansågs då inte vara tillförlitliga, respondent exkluderades 

därför enligt denna analys.  
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Resultat 

Deltagarna rapporterar sin egenuppskattade prestation med ett medelvärde på 56,51 

och en standardavvikelse på 20,92. I Figur 2 illustreras spridningen av den 

egenuppskattade prestationen för talent forecasting bland deltagarna.  
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Motivation 

Sett till den första forskningsfrågan presenteras nedan resultaten kopplat till 

teoridelen gällande motivation. Deltagarna svarade på tio motivationsfrågor som 

sammanslaget fick ett medelvärde på 3.9 och en standardavvikelse på 0.9. I Figur 3 

presenteras det tydligt att endast en mindre andel medarbetare finner arbetet med 

talent forecasting som lågt motiverande. Resterande medarbetare finner arbetet relativt 

motiverande till högt motiverade. Sammanfattningsvis visar resultatet att majoriteten 

av utförarna gällande talent forecasting är i någon form motiverade till 

arbetsuppgiften. Detta presenteras i Figur 3.  
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Opportunity 

Sett till den andra forskningsfrågan presenteras nedan resultaten kopplat till 

teoridelen gällande opportunity. Deltagarna svarade på sex opportuntiyfrågor som 

sammanslaget fick ett medelvärde på 3.26 och en standardavvikelse på 0.79. I Figur 4 

presenteras resultatet för dessa frågor och det går att utläsa delade åsikter gällande 

opporunity. Sammanfattningsvis visar variationen i svarsfrekvensen trots allt en 

majoritet som anser att det är någorlunda svårt eller väldigt svårt att genomföra talent 

forecasting på grund av bristfällig opportunity.  Detta presenteras i Figur 4.   
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Ability  

Sett till den tredje forskningsfrågan presenteras nedan resultaten kopplat till 

teoridelen gällande ability. Deltagarna svarade på fem abilityfrågor som sammanslaget 

fick ett medelvärde på 3.32 och en standardavvikelse på 0.85. I Figur 5 presenteras 

resultatet för dessa frågor vilket visar att över hälften av deltagarna anser att de har 

medelmåttig ability för att genomföra talent forecasting. Det presenteras även att en 

mindre andel respondenter har låg ability. Sammanfattningsvis presenterar resultatet 

att drygt två tredjedelar att de i någon utsträckning saknar ability för att göra talent 

forecasting. Detta presenteras i Figur 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

En av abilityfrågorna urskiljer sig med sitt låga medelvärde, nämligen frågan 

“I have received enough training to handle most situations that I face in talent 

forecasting”. Dess medelvärde är 2.8, standardavvikelse 1.3 och mäts på en skala från 

ett till fem. 
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Samvariation av MOA-variablerna med prestation 

Sett till den fjärde forskningsfrågan analyserades relationen mellan MOA-

variablernas påverkan på den egenuppskattade prestationen. För dessa värden nedan 

ingår det 43 personer.  

En bivariat regression gjordes för att predicera prestation från indexvariabeln 

för motivation. Den här variabeln predicerar signifikant prestation, F(1,41) =25,91, p 

< 0.001, R2 = 0.39 och justerad R2 = 0,37. En bivariat regression gjordes för att 

predicera prestation från indexvariabeln för opportunity. Den här variabeln predicerar 

prestation, F(1,41) =7,40, p = 0.010, R2 = 0.15 och justerad R2 = 0,13. En bivariat 

regression gjordes för att predicera prestation från indexvariabeln för ability. Den här 

variabeln predicerar signifikant prestation, F(1,41) =7,64, p = 0.008, R2 = 0.16 och 

justerad R2 = 0,14.  

En multipel regression gjordes för att predicera prestation från motivation-, 

opportunity- och ability-variablerna. De här variablerna predicerar signifikant 

prestation, F(3,39) =12.10, p < 0.001, R2 = 0.48 och justerad R2 = 0,44. För att se 

variablernas individuella bidrag se Tabell 2. 

 

Tabell 2 

Prediktorer av den egenuppskattade prestation, en standardiserad multipel 

regressionsanalys (N=43) 

 Egenuppskattad prestation 

Variabel β P 

Motivation 0,53 0,000 

Opportunity -0,13 0,306 

Ability 0,26 0,040 
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Diskussion 

I denna studie har det tittas närmare på de enskilda begreppen inom MOA-

modellen och jämfört huruvida medarbetarens motivation, ability och opportunity 

påverkar den enskilde personens prestation inom arbetet gällande talent forecasting. 

Studiens helhet kan tydligt konstatera att ett nytt område har undersökts. Tidigare har 

MOA-modellen testats på andra prestationsområden, men inte tidigare gällande talent 

forecasting.  

Med tanke på den demografiska utvecklingen har IKEA nu lyft upp problemet 

och successivt påbörjat det viktiga arbetet inom talent forecasting. Då företaget har en 

åldersgrupp som tillhör generationen ”Baby Boomers” samt en kompetent personal 

som blir mer attraktiv på arbetsmarknaden tyder det enbart på utmaningar framöver 

för IKEA. Då de har introducerat arbetet med talent forecasting till större delar av 

IKEA världen över finns en potential till ett proaktivt och effektivt personalarbete.  

Motivation  

Resultaten tyder på att medarbetarna är motiverade att utföra talent 

forecasting. Urvalet är enligt kategorisering uppdelad i tre grupperingar varav två 

grupperingar urskiljer sig markant, de som anser att de är högt motiverade och de som 

anser att de är relativt motiverade. Detta tolkas som att de som är högt motiverade ser 

mening och syfte med sitt arbete, upplever ansvar och får tillräckligt med feedback, 

instruktioner och information för att utföra talent forecasting. Den grupp som anser sig 

vara relativt motiverade har utvecklingspotential inom dessa områden. Enligt 

resultaten är 47 procent högt motiverade vilket ses som ett bra resultat, speciellt i 

relation till att endast två procent anser att de är lågt motiverade till arbetsuppgiften.  

Opportunity 

 I Figur 4 illustreras att det är fler som anser att det är “väldigt svårt” att 

genomföra sin arbetsuppgift med talent forecasting än de som inte alls tycker det är 

svårt. Av de resultaten går det att dra slutsatsen att 40 procent anser att bristerna av 

opportunity är påfrestande för att kunna bedriva arbetet. Här går det att argumentera 

för att mittenalternativet “någorlunda svårt” även ska räknas med för att se till vilka 

brister utförarna upplever. Inkluderas den procentsatsen, 44 procent, stärker det 

slutsatsen att fler tycker det är svårt att genomföra sina arbetsuppgifter på grund av 
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bristfällig opportunity.  

Brist på opportunity kan vara en stressor som påverkar medarbetarna 

(Osvalder & Ulfvengren, 2015). Att opportunity brister har redan konstaterats men det 

som inte kan fastställas är i vilken utsträckning detta bidrar till stress inom 

arbetsområdet. 

Ability  

Vad resultatet visar är att många medarbetare uppskattar sin ability 

medelmåttigt. Medarbetarnas erfarenhet inom talent forecasting sträcker sig till max 

två år inom företaget, detta anses kunna vara en bidragande faktor till ability-

medelvärdet. Nordenfeldt (2008) anser att det är viktigt att medarbetare får träning och 

utbildning inom arbetsområdet för att ha möjligheten att prestera. Här sker en 

diskrepans mellan teori och resultat.  En av enkätfrågorna gällande träning inom talent 

forecasting utmärkte sig på grund av det låga medelvärdet på 2.8. Medarbetarna anser 

således inte att de har fått tillräckligt med träning och instruktioner för att kunna 

utvecklas inom detta område.  

Detta speglas ytterligare i Figur 5, där medelvärdet på ability visar sig vara 

relativt lågt. Av de som arbetar med talent forecasting uppfattar 33 procent att de har 

rätt kompetens för ändamålet medans 67 procent anser att de har medelmåttig ability 

eller mindre. Vad resultatet även visar är att det behövs förbättrade 

utbildningsstrategier, tydligare information och implementering för att utveckla 

arbetet inom detta område samt för att underhålla kompetensförsörjningen inom 

företaget.  

Samvariation till prestation 

MOA-modellen förklarar en stor del av variansen när det gäller prestation, det 

justerade värdet för effektstorlek är 44 procent och används för att ta hänsyn till 

antalet prediktorvariabler. Detta stämmer inte överens med den tidigare forskningen 

inom området. Blumberg & Pringle (1982) skriver att opportunity är den bortglömda 

variabeln och att den ska förklara ytterligare varians i modellen. Den här studien visar 

snarare på att opportunity inte har lika stor påverkan som Blumberg & Pringle (1982) 

indikerar. När det kommer till talent forecasting på IKEA, förklarar MOA-variabeln 

opportunity inte ytterligare varians utöver den variansen som förklaras av motivation 
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och ability (Tabell 2). Detta kan till exempel bero på att variansen i indexvariabeln 

opportunity är liten. Att den variansen är liten kan bero på att förutsättningarna för 

utförarna av talent forecasting på IKEA är lika, vilket medför entydligt resultat vilket i 

det här fallet kan leda till svag korrelation med den subjektivt uppskattade 

prestationen.  

Detta resultat sätts även i kontext till analysmetoden; MOA-modellen 

analyseras i en klassisk linjär modell. Det kunde se annorlunda ut om MOA-modellen 

analyseras i en begränsad faktormodell (Tuuli, 2012). Essensen av den begränsande 

faktormodellen är att den faktorn som är svagast begränsar möjligheterna att kunna 

prestera. Enligt den teorin kan opportunity fortfarande ha större påverkan på 

prestationen, dock skulle detta behöva undersökas vidare för att kunna säkerställas.  

I den här undersökningen har en multivariat regressionsanalys använts, det kan 

förklara den relativt höga effektstorleken (justerad R2) som regressionen visade på. 

Vad en vanlig regression inte tar hänsyn till är om de olika variablerna förklarar 

samma varians, det hade varit intressant att göra en stegvis eller hierarkisk regression 

för att kunna utesluta den risken. 

Vad som även skulle vara intressant att undersöka vidare är att jämföra 

modellen med deras faktiska prestationsdata som konkret skulle mäta hur bra deras 

olika talent forecasting är.   

Våra resultat stämmer inte direkt överens med Tuulis som han tog fram 2009. 

Hans resultat visar på en mer jämn fördelning bland de olika MOA-variablernas 

prediktion av prestation. Det kan bero på en rad olika faktorer, till exempel att hans 

population och undersökning är av annan magnitud samt att undersökningen är gjord i 

en annan kontext. Att resultaten är annorlunda behöver inte vara en nackdel, 

undersökningarna är genomförda på två olika områden och då är olika resultat 

naturligt. Det kan till och med anses fördelaktigt med olika resultat då MOA-modellen 

eventuellt kan beskriva olika kontexter, det skulle kunna visa på modellens bredd och 

applicerbarhet. 

Styrkor och svagheter  

För den här studien valdes en kvantitativ metod för att få en överblick över alla 

som arbetar med talent forecasting på IKEA. Metodvalet medför att följdfrågor, 
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förtydligande av frågor och svarsalternativ inte kunnat ställas eller förklaras för 

deltagarna. För att ta hänsyn till detta togs enkäten fram tillsammans med IKEA och 

enkäten testades internt, detta för att öka validiteten av undersökningen. 

Vad som argumenterar för reliabiliteten är att enkäten är inspirerad och 

hämtad från tidigare framtagna undersökningar. Frågorna är omformulerade så att de 

passar IKEA. Detta medför dock svårigheter att replikera studien på andra företag rakt 

av. Å andra sidan är det viktigt att frågorna är relevanta och bör då alltid formuleras 

om något för att passa det specifika företaget. Det är svårt att jämföra få studiers 

resultat då kontexterna inom olika företag är olika, dock skulle större trender inom 

talent forecasting möjligtvis kunna urskiljas i metastudier, vilket vore intressant.  

Eftersom svarsfrekvensen är på 44 av 75 personer går det att hävda att studiens 

power är relativt låg och därför har slutsatser dragits försiktigt. Stevens (1996) anser 

att 15 personer per prediktorvariabel är en grundförutsättning för att genomföra en 

regressionsanalys. Då endast 44 personer deltagit uppfylls inte denna 

grundförutsättning. Å andra sidan är felmarginalen relativt liten samt att de 44 

respondenterna besitter relevant information och erfarenhet för studien.  

De finns en risk att de 44 deltagarna som svarade på enkäten är generellt mer 

intresserade av talent forecasting än de som inte deltog i undersökningen. Det går även 

att hävda att eftersom det är en tvärsnittstudie med ungefär två veckors svarstid så 

finns det en risk att endast de som prioriterar talent forecasting bland sina 

arbetsuppgifter svarat. Detta kan medföra att resultatet inte visar en helt korrekt bild. 

Dock, eftersom svarsfrekvensen på 60 procent är så pass hög, så har denna risk 

förhoppningsvis undvikits. 

För att se till studien som helhet är detta en tvärsnittsstudie som genomförts 

vid ett tillfälle på ett företag. Det som därmed blir svårt att fastställa är direkta orsak -  

verkan samband. Det går att hävda tvärtemot denna studie, att prestation är en faktor 

som ligger till grund för motivation, opportunity och ability. En bättre arbetsprestation 

skulle kunna resultera i uppmuntran från chefer, tillgång till bättre redskap och 

fortbildning. Även om modellen kan vara dynamisk, har tidigare forskare visat belägg 

för att MOA-modellens ingående faktorer predicerar prestation och därför har detta 

varit utgångspunkten för denna undersökning.  
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Slutsats 

 MOA-modellen anses vara ett relativt bra analysverktyg för talent forecasting. 

Variablerna som ingår i MOA-modellen förklarar 44 procent av variansen i 

prestationsvariablen. Utförarna är motiverade till denna relativt nya arbetsmetod, 

närmare bestämt 98 procent, det vill säga de som svarade “medel” och “högt”, kände 

sig motiverade i någon utsträckning. Utvecklingspotential ses tydligt gällande 

opportunity där 84 procent, det vill säga de som svarade “någorlunda svårt” och 

“väldigt svårt”, kände i någon form bristfällig opportunity. Resultatet tyder även på att 

utförarna är i behov av mer kunskap inom området, hela 67 procent, det vill säga de 

som svarade “låg” och “medel”, anser att de har medelmåttig eller mindre kompetens 

för att hantera arbetet med talent forecasting. I den multipla regressionen kan det 

urskiljas att opportunity knappt bidrar med något till modellen för denna studie, ability 

till viss del och motivation är den mest bidragande variabeln i modellen.  
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