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UPPLEVD TRANSFER AV UTBILDNING OM FYSISK AKTIVITET HOS ANSTÄLLDA I  
FÖRSVARSMAKTEN 

 
Linda Karlsson och Benny Larsson 

 
 

Trots att organisationer satsar alltmer på utbildningsinsatser, står det inom forskningen fortfarande 
oklart vad som leder till faktisk förändring i det fortsatta arbetet. I denna studie undersökte vi utifrån 
Baldwin och Fords transfermodell vilka individ-, design- och miljöfaktorer som förklarade en grupp  
Försvarsmaktsanställdas upplevda kunskapsinhämtning och transfer efter genomförd utbildningsinsats. 
Detta skedde med Self-Determination Theory (SDT) som teoretiskt ramverk genom en enkätundersök-
ning. För kunskap var autonom motivation (AM), kontrollerad motivation (KM), upplevelse av autonomi-
främjande implementering samt behovsstöd från chef förklarande faktorer. För transfer var autonom 
motivation, upplevelse av autonomifrämjande implementering samt kunskap förklarande faktorer. Stu-
dien gav stöd för att SDT går att använda för att förklara upplevd transfer samt visar på viktiga implikat-
ioner för organisationer att beakta inför, under och efter framtida utbildningsinsatser. 
 
Although organizations increasingly have been focusing on training, the research is still unclear on what 
leads to actual change in future work. In this study, we have investigated Baldwin and Ford's model of 
transfer of training and which individual-, design- and environmental factors that have explained a group 
of Armed Forces Employees’ perceived knowledge acquisition and transfer after completing training. This 
was done with the Self-Determination Theory (SDT) as theoretical framework. For knowledge we found 
autonomous motivation (AM), controlled motivation (KM), Experience of autonomy promotion and Needs 
Support from the manager to be explanatory factors. Explanatory factors for perceived transfer were au-
tonomous motivation, experience of autonomy promotion and knowledge. In the current study we have 
found support for SDT to be able to explain experience of transfer, something organizations need to con-
sider before, during and after training.  

 
 
Utbildningsinsatser är mer regel än undantag inom organisationer idag. Coultas, Gross-
man och Salas (2012) definierar utbildningsinsatser som insatser vars syfte är att ut-
veckla kunskap, attityder och färdigheter med målsättning att uppnå organisatorisk ut-
veckling och förbättrad prestation. Grossman och Salas (2011) förklarar att utformning 
och upplägg av utbildningsinsatser varierar dels beroende på vilket syfte som finns och 
vilken organisation utbildningen gäller. Gemensamt för de allra flesta är dock att utbild-
ningsinsatsen ska erbjuda ett lärotillfälle som i sin tur ska leda till utveckling, inte bara 
för den enskilda individen utan för hela organisationen inom vilken individen befinner 
sig. Samtidigt som organisationer investerar alltmer i sina anställda råder det begränsad 
uppföljning av dessa insatser vilket innebär att investeringen riskerar att gå förlorad 
(Salas, Tannenbaum, Kraiger, & Smith-Jentsch, 2012). En utmaning för flertalet organi-
sationer består i att identifiera vad som faktiskt tagits med efter genomförd utbildnings-
insats, då många utvärderingar sker i direkt anslutning till avslutad utbildningsinsats 
och därmed inte nödvändigtvis leder till långsiktig förändring. Forskningen föreslår en 
rad modeller utifrån vilka utbildningsinsatser kan utvärderas, där syftet är att just un-
dersöka en långsiktig förändring (Alliger & Janak, 1989; Baldwin & Ford, 1988). Syftet 
med denna studie är att undersöka vilka faktorer som förklarar en grupp Försvarsmakt-
sanställdas upplevelse av att ha utvecklat nya kunskaper efter genomförandet av en ut-
bildningsinsats vars målsättning var ökad fysisk aktivitet.  
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Transfer 
Transfer avser vad individen lär sig, generaliserar och använder sig av i det fortsatta 
arbetet efter genomförd utbildningsinsats (Baldwin & Ford, 1988). Trots avsaknad av en 
allmängiltig definition definieras transfer i dagsläget återkommande utifrån två dimens-
ioner vilka är generalisering och vidmakthållande. Generalisering avser i vilken grad 
individen använder de kunskaper och färdigheter som erhållits under utbildningsinsat-
sen i andra kontext. Vidmakthållande avser huruvida de förändringar som skett utifrån 
utbildningsinsatsen kvarstår i det fortsatta arbetet (Blume, Ford, Baldwin, & Huang, 
2010). En förutsättning för transfer är med andra ord att individen utöver kunskapsin-
hämtning vid lärotillfället dessutom generaliserar och använder den i sitt fortsatta ar-
bete även efter utbildningsinsatsen avslutats. Baldwin och Ford (1988) presenterar en 
modell som illustrerar transferprocessen, se figur 1, som utöver fokus på generalisering 
och vidmakthållande presenterar ett antal förklarande faktorer som bidrar i transfer-
processen. Modellen presenterar tre huvudsakliga prediktorer under rubriken Tillförs 
utbildning, vilka anses avgörande till vilken grad kunskap lärs in och utgörs av individ-
faktorer, designfaktorer och miljöfaktorer. Individfaktorer innefattar individens färdig-
heter där bland annat faktorerna motivation och tilltro till den egna förmågan ingår. De-
signfaktorer innefattar dels själva utformningen av utbildningsinsatsen samt inlärnings-
principer utifrån vilka utbildningsinsatsen lärs ut. Miljöfaktorer består av kontextuella 
faktorer som avser miljön inom vilken utbildningsinsatsen implementeras och utgörs 
bland annat av stöd från såväl chef som kollegor. Produkt av utbildning utgör andra ste-
get i modellen. Denna faktor är såväl en utfallsvariabel som en prediktor och utgörs av 
den kunskap som förvärvas såväl under som efter utbildningsinsatsen är genomförd. 
Tredje steget Transfer handlar om i vilken utsträckning den inhämtade kunskapen gene-
raliseras, praktiseras och vidmakthålls efter genomförd utbildningsinsats. Prediktorerna 
föreslås ha en direkt och indirekt påverkan på utfallsvariabeln transfer. För att kunna 
uttala oss om prediktorernas förklaringsvärde till inhämtad kunskap och transfer un-
dersöker vi vilka individ, design och miljöfaktorer som förklarar upplevelsen av inhäm-
tad kunskap och transfer efter genomförd utbildningsinsats. För att förstå vilka av dessa 
faktorer som är betydande kommer vi använda Self-Determination Theory (SDT) som 
teoretiskt ramverk. 
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Figur 1. Transferprocessen (Fig. från Baldwin och Ford, 1988) 

 
Self-Determination Theory  
SDT är en motivationsteori som gör en uppdelning av motivation baserat på vad som får 
individen att agera, utvecklas och tänka. Teorin utvecklades av Edward L Deci och Ri-
chard M Ryan på 70-talet och består av fem “mini-teorier”: Cognitive Evaluation Theory, 
Organismic Integration Theory, Causality Orientations Theory, Basic Psychological 
Needs Theory samt Goal Contents Theory (Deci & Vansteenkiste, 2004). Ryan och Deci 
(2000) menar att det finns olika typer av motivation som varierar beroende på individ 
och uppgift. Motivation kan också variera, såväl vad gäller kvantitet och kvalitet och 
skulle gå att mäta och därefter placera resultatet på ett kontinuum (Deci & Ryan, 1985). 
Ett sätt att dela in motivation är i form av kontrollerad motivation (KM) och autonom 
motivation (AM) enligt SDT (Brunet, Gunnell, Gaudreau, & Sabiston, 2015). Teorin me-
nar att KM i huvudsak härstammar från yttre faktorer och inbegriper en känsla av att 
tvingas delta och utifrån kommande belöningar (Ryan & Deci, 2000). Forskning har 
också visat att yttre belöningar, exempelvis lön, medför en ökad känsla av KM (Deci, 
1971). AM kan beskrivas som viljestyrd och präglas av en känsla av valfrihet och delak-
tighet utifrån egen vilja. Det innebär vidare att en person kan utföra något för att denne 
upplever själva uppgiften som intressant, inte enbart belöningen (Gagne & Deci, 2005). 
AM har visat sig bidra till ökad benägenhet att lära och ta till sig nya lärdomar (Ryan & 
Deci, 2000) och studier har visat att autonomt motiverade studenter trivs bättre och 
gynnas av lärare som skapar förutsättningar för autonomistöd (Reeve, 2002). När det 
skapas förutsättningar för AM skapas också förutsättningar för att handla proaktivt, det 
vill säga att agera i syfte att genomföra förändringar som kan förbättra arbetsplatsen 
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(Parker, Bindl, & Strauss, 2010). Ytterligare en av SDTs grundprinciper utgår från att 
individer eftersträvar uppfyllnad av tre grundläggande psykologiska behov för att nå 
fullständig AM. Dessa behov definieras som känsla av autonomi, känsla av tillhörighet 
och känsla av kompetens (Gagne & Deci, 2005). Ju större behovsuppfyllelse som upplevs 
desto mer ökar förutsättningarna för AM hos den enskilde individen (Ryan & Deci, 
2000). Ett sätt att främja uppfyllelse av grundläggande psykologiska behov hos indivi-
den är enligt SDT i form av behovsstöd. Detta är något som kan erhållas i form av stöd 
från omgivningen, exempelvis från kollegor och chefer (Gagne & Deci, 2005). Det ökar 
även sannolikheten att individer ska trivas på arbetsplatsen (Broeck, Vansteenkiste, 
Witte, Soenens, & Lens, 2010). Ett beteende som uppmuntrar till stimulans av grundläg-
gande psykologiska behov skapar högre effektivitet (Deci, Eghrarl, Patrick, & Leone, 
1994) och motverkar utbrändhet (Fernet, Austin, Trépanier, & Dussault, 2013). Idrot-
tare som befinner sig i lag där tränaren stödjer främjandet av dessa behov upplever en 
ökning av både engagemang och njutning. Det finns även stöd för motsatsen; låg grad av 
tillfredsställelse av grundläggande psykologiska behov påverkar idrottsutövarens njut-
ning och engagemang negativt (Moreno Murcia, López De San Román, Martínez Galindo, 
Alonso, & González-Cutre, 2008)  
 
SDT och Transfer  
Prediktorerna i Tillförs utbildning har ett antal underliggande faktorer som har uppvisat 
samband med kunskapsinhämtning och transfer (Baldwin & Ford, 1988). I denna studie 
ämnar vi undersöka huruvida det går att förstå ett antal av dessa faktorer med SDT som 
teoretiskt ramverk. 
 
Individfaktorer  
Vad gäller individfaktorer har transferforskningen identifierat ett antal faktorer som 
uppvisar starka samband med transfer. Bland dessa återfinns individens kognitiva ka-
pacitet, tilltro till den egna förmågan och motivation (Burke & Hutchins, 2007; 
Grossman & Salas, 2011). Salas, et al. (2012) menar att en högre grad av motivation ökar 
sannolikhet till inlärning av ny kunskap samt generalisering och vidmakthållande av 
denna i det fortsatta arbetet. Tilltron till den egna förmågan är ytterligare en individfak-
tor som (Burke & Hutchins, 2007; Grossman & Salas, 2011) menar vara bidragande till 
transfer, vilket i sin tur ökar sannolikheten för att nyförvärvad kunskap används i det 
fortsatta arbetet. I denna studie undersöker vi i vilken utsträckning motivation och till-
tro till den egna förmågan bidrar till kunskapsinhämtning och transfer utifrån ett SDT-
perspektiv. I en metaanalys av Teixeira, Carraça, Markland, Silva, och Ryan (2012) fann 
författarna att individer som var AM också ägnade sig åt fysisk aktivitet i större ut-
sträckning och över en längre tidsperiod. Liknande resultat återfanns i en studie av 
(Brunet, Burke, & Sabiston, 2013) där de individer som upplevde fysisk aktivitet som 
tillfredställande och underhållande också ägnade sig åt aktiviteten i större utsträckning 
än individer som var KM. I linje med SDT har vi valt att undersöka tilltro till den egna 
förmågan som individens upplevda kompetens. Teixeira et al. (2012) har i ett flertal 
studier återfunnit ett samband mellan individens upplevda kompetens och fysisk aktivi-
tet där en högre grad av upplevd kompetens främjar delaktighet i fysisk aktivitet. En 
avsaknad av upplevd kompetens kan utgöra ett hinder för individer som av olika anled-
ningar drar sig för att utöva fysisk aktivitet. Vanliga hinder uppges vara en avsaknad av 
kunskap om träning, en känsla av att vara ur form och hälsorelaterade anledningar. 
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Williams, Freedman, och Deci (1998) finner också stöd för att upplevd kompetens bidrar 
till högre grad av autonom motivation och ökad grad av långsiktig förändring. 
 
Designfaktorer 
Vad gäller designfaktorer har tidigare transferforskning främst fokuserat på utform-
ningen av utbildningsinsatsen och metod för att lära ut densamma. Inlärningsprinciper 
som påvisats vara av betydelse för transfer är beteendemodellering, realistisk tränings-
miljö och felhantering. En aspekt som däremot inte har studerats är huruvida de an-
ställdas upplevelse av hur utbildningsinsatsen implementerats bidrar till kunskapsin-
hämtning och transfer. De anställdas upplevelse av hur utbildningsinsatsen implemen-
terats är enligt Gagne, Koestner och Zuckerman (2000) av betydelse för att främja delak-
tighet i organisatoriskt förändringsarbete. Författarna genomförde en studie vid två av-
delningar på ett teleföretag i Canada före och efter en organisatorisk förändring. Resul-
taten visade att de anställda i större utsträckning var öppna för förändring om tre 
aspekter tillgodosågs från ledningens håll vilka alla var riktade mot autonomistöd. Dels 
att de anställda fick information om den kommande utbildningsinsatsen och syftet med 
densamma. Vidare att ledningen var lyhörda inför de anställdas subjektiva upplevelse 
inför utbildningsinsatsen samt att möjlighet fanns för de anställda att påverka utform-
ningen av insatsen och gavs utrymme att själva påverka formen för utförande. I denna 
studie undersöker vi betydelsen av de anställdas upplevelse av utbildningsinsatsens 
implementering utifrån dessa tre aspekter med ett SDT-perspektiv. Vi avser undersöka 
huruvida upplevelsen av utbildningsinsatsens genomförande var autonomistödjande 
och i så fall om den främjade delaktigheten. Det finns stöd för att anta att i vilken mån de 
anställda upplever utbildningsinsatsen som autonomifrämjande skulle bidra till ökat 
engagemang och trivsel (Broeck et al., 2010). Exempelvis har individer som tilldelats en 
uppgift av sin överordnade, och därmed tappat i autonomistöd, ändå genomfört uppgif-
ten med hög grad av engagemang eftersom de funnit mening i det sätt på vilken uppgif-
ten utförts (Vansteenkiste et al., 2007). Detta skulle i så fall innebära att implemente-
ringen är av betydelse utifrån SDT.  
 
Miljöfaktorer 
Miljöfaktorer i form av arbetsklimat, uppföljning och stöd har identifierats som bety-
dande prediktorer för transfer. Både stöd från chef och kollegor uppges vara av bety-
delse. Stöd från chef kan uppvisas i form av uppmuntran, information, feedback, egen 
delaktighet och formulering av tydliga mål gentemot vilka individen kan arbeta. Stöd 
från kollegor kan exempelvis uppvisas genom uppmuntran kollegor emellan där nya 
arbetssätt diskuteras. Vidare kan stöd bestå i att observera sina kollegor utföra önsk-
värda beteenden i linje med utbildningsinsatsen och ge varandra förslag på tillväga-
gångssätt (Grossman & Salas, 2011). Utifrån SDT belyser Moreno Murcia et al. (2008) i 
sin studie ytterligare vikten av behovsstödjande klimat för att öka deltagarnas engage-
mang. I en studie från 2001 studerar Pelletier, Fortier, Vallerand och Briere huruvida 
369 simmares uppfattning av behovsstödjande omgivning ökar graden av autonom mo-
tivation. De finner stöd för att detta ökar AM men även att de simmare som upplever hög 
grad av behovsstöd också har lägre avhopp även 22 månader efter studien utförts. Mot-
satt visar studien att låg grad av behovsstöd hos omgivningen minskar graden av AM 
och ökar graden av avhopp (Pelletier, Fortier, Vallerand, & Brierè, 2001). I denna studie 
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undersöker vi i vilken utsträckning behovsstöd erhålles från såväl chef som kollegor ur 
ett SDT-perspektiv. 
 
 
Kunskap 
Kunskapsfaktorn innefattar den kunskap som lärs in under utbildningsinsatsen och som 
vidmakthålls efter insatsen avslutats. Prediktorerna i första ledet uppges ha en direkt 
påverkan på kunskapsfaktorn och kunskap utgör således en utfallsvariabel i transfer-
modellen. Eftersom kunskapsfaktorn vidare har en påverkan på transfer utgör den även 
en mediator med påverkan på transfer från första ledet i transfermodellen. Kunskap 
utgör även enskilt en prediktor med direkt påverkan på transfer (Baldwin & Ford, 
1988). Kirkpatrick (1959), refererat i Alliger och Janak (1989) definierar kunskap som 
riktlinjer, färdigheter och faktakunskap som förvärvas av individen och skiljelinjen 
gentemot transfer går då individen omsätter denna kunskap till beteende. Gagne (1984) 
finner att kunskap kan defineras som förändrade attityder, något som också föreslås av 
Kraiger et al. (1993). Vidare poängterar både Baldwin och Ford (1988) och Blume et al. 
(2010) vikten av att bibehålla inhämtad kunskap för att även bibehålla grad av transfer. 
I denna studie avser vi mäta graden av upplevd kunskapsinhämtning i form av upplevda 
attitydförändringar och upplevd aktuell kunskapsnivå efter genomförd utbildningsin-
sats. 
 
Syfte 
Syftet med denna studie var att med utgångspunkt i SDT undersöka vilka individ, design 
och miljöfaktorer som kunde förklara en grupp försvarsmaktsanställdas upplevelse av 
att ha utvecklat nya kunskaper och transfer efter genomförandet av en utbildningsinsats 
kallad Femstegsmodellen, vars målsättning var ökad fysisk aktivitet. För att kunna ge-
nomföra detta utformades fyra hypoteser: 
 
H1: Individfaktorer i form av autonom motivation och kontrollerad motivation samt 
upplevd kompetens har ett positivt samband med upplevd kunskapsinhämtning och 
transfer efter genomförandet av Femstegsmodellen. 
 
H2: Designfaktorer i form av hur implementeringen uppfattats har ett positivt samband 
med upplevd kunskapsinhämtning och transfer efter genomförandet av Femstegsmo-
dellen. 
 
H3: Miljöfaktorer i form av stöd från chef och stöd från arbetskollegor har ett positivt 
samband med upplevd kunskapsinhämtning och transfer efter genomförandet av 
Femstegsmodellen. 
 
H4: Upplevd kunskapsinhämtning har ett positivt samband med transfer efter genomfö-
randet av Femstegsmodellen. 
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Metod 
 
Femstegsmodellen  
Norrbottens flygflottilj, F21 i Luleå har i uppgift att skydda och bevaka det svenska luft-
rummet samt bistå med insatsförband som kan verka såväl nationellt som internation-
ellt. F21 utgörs av två divisioner med JAS 39 Gripen samt en basbataljon vars arbete i 
huvudsak berör säkerheten kopplat till flygverksamheten och omfattar cirka 600 an-
ställda (Försvarsmakten, 2015). Träning är en arbetsuppgift för de anställda på F21 och 
syftar till att kunna lösa uppgifter som tilldelats av Statsmakten. För kvalitetssäkring av 
den fysiska prestationsförmågan hos de anställda samt redogörelse för riktlinjer runt 
detta finns Försvarsmaktens Fysiska Standard (FMFysS) (Försvarsmakten, 2008). Utö-
ver detta har också denna standard ett personalvårdande syfte. I samband med att F21 
tilldelades en arbetsuppgift uppdagades att samtliga anställda inte uppnådde de fysiska 
kraven som fastställts. Dåvarande flottiljchefen kontaktade försvarshälsan i syfte att lösa 
detta arbetsmiljöproblem. Detta resulterade i “Chefens utmaning” med målet att samt-
liga anställda skulle genomföra två kilometer löpning på 11:35 minuter. För att stötta de 
anställda i detta arbete utformades Femstegsmodellen, bestående av fem steg som im-
plementerades under 2014 och början av 2015. Steg 1 riktades till samtliga chefer på 
F21 och innefattade utbildning i FM FysS. Syftet var att uppdatera de anställda och repe-
tera styrningar, samsyn och verktyg. Steg 2 riktades till samtliga arbetsplatser på F21 
och innefattade utbildning och introduktion till utformning av Hälso och Fysplan på ar-
betsplatsen. Syftet var att arbetsgruppen gemensamt skulle utforma en Hälso och 
Fysplan som skulle omfatta hela arbetsgruppen. Steg 3 var riktat till samtliga anställda 
på F21 och bestod av en presentation och inbjudan till nulägestester, fystester och hand-
lingsplaner. Syftet var att underlätta den individuella träningsplaneringen. Steg 4 bestod 
av en genomförandefas avseende nulägestester, fystester och handlingsplaner. För den 
som var i behov av ytterligare stöd erbjöds deltagande i Hälsopatrullen som utgjorde 
steg 5.  Denna gav de anställda ett färdigt program där teori och praktik varvades, vars 
syfte var att få individen att komma igång med sin träning. Utöver detta sprang också 
dåvarande flottiljchefen 2 km med tempo 11:35 minuter på regelbundna tider varje 
vecka, där de som klarade detta erhöll en t-shirt. 
 
Undersökningsdeltagare och procedur  
Deltagarna rekryteras genom ett selektivt urval på F21. I samverkan med försvarhälsan 
och flottiljchefen fattades beslutet att undersökningen enbart skulle omfatta tre pluto-
ner ur 23 Flygbaskompaniet, hela 24 Flygbaskompaniet samt hela Flottiljstaben. Ett se-
lektivt urval gjordes främst på grund av tillgänglighet och uppskattad möjlighet att nå ut 
med information om undersökningen till de anställda. 23 Flygbaskompaniet är ett rör-
ligt insatskompani som bedriver utbildning och utveckling inom olika funktioner, samt 
företräder F21 i samband med Högvakt med mera. 24 Flygbaskompaniet är ett fast in-
satskompani som ansvarar för drift och bevakning av Kallax flygplats, året runt. Flottilj-
staben leder, samordnar, utvecklar och företräder verksamheten inom F21 och Luleå 
garnison. Gemensamt för samtliga urvalsgrupper är de fysiska kraven i enlighet med FM 
FysS Grundnivå (Försvarsmakten, 2008). I övrigt gjordes inga överväganden avseende 
deltagarkriterier. 
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Flottiljchefen på F21 informerades om studiens syfte och informerade i sin tur medarbe-
tarna om enkäten som skulle skickas ut till berörda kompanier. Detta skedde dels på ett 
chefsmöte där flottiljchefen förmedlade betydelsen av att de anställda deltog i under-
sökningen. Utöver detta kontaktade vi personligen respektive kompanichef och pluton-
chef för berörda enheter för att inhämta mailadresser samt etablera kontakt och besvara 
eventuella funderingar kring undersökningen. En webbenkät utformades för att besvara 
studiens frågeställningar och enkäten pilottestades av anställda på försvarshälsan F21. 
Enkäten skickades sedan ut till de anställda via mail och respondenterna fick två veckor 
på sig att besvara denna. Tre påminnelser skickades ut.  
 
Av de 194 enkäter som skickades ut till de anställda på F21 besvarades 96, vilket utgör 
en svarsfrekvens på 50 %.  Av dessa var 15 % kvinnor och 85 % män där män kodades 
som 1 och kvinnor som 2 i enkäten. Åldersfördelningen varierade mellan 20-62 år med 
en genomsnittlig ålder på 40 år. Den genomsnittliga anställningstiden motsvarande 15 
år och sett utifrån befattning erhölls svar från samtliga tillfrågade yrkeskategorier sol-
dat, officerare, civil, avdelningschef, plutonchef och kompanichef. 
 
Instrument  
För att undersöka studiens syfte och hypoteser ansågs en enkätstudie lämplig då re-
spondenternas arbetsform krävde att frågorna kunde besvaras vid olika tillfällen och på 
olika geografiska platser.  
 
Motivation mättes med skattningsformuläret The Behavioural Regulation In Exercise 
Questionnaire (BREQ-2).  Formuläret översattes till svenska av Josefsson och Ivarsson 
(2010). Formuläret mäter utifrån SDT på ett kontinuum vad som reglerar träningsbete-
ende på individnivå (Markland & Tobin, 2004). BREQ-2 utvecklades av Markland och 
Tobin utifrån BREQ vilken ursprungligen utformades av Mullan, Markland, och Ingledew 
(1997). Formuläret består av 19 frågor med fem underliggande dimensioner av kontroll: 
amotivation, external, identified, introjected och intrinsic. Exempelvis ”Jag tränar för att 
det är roligt”. Respondenten får skatta sina svar i likertskalor med fem skalsteg, till ex-
empel Stämmer inte på mig (0)- Stämmer helt på mig (4). BREQ-2 har uppvisat goda 
resultat vad gäller validitet och reliabilitet i tidigare studier (Markland & Tobin, 2004; 
Mullan, et al., 1997). I linje med tidigare forskning (Brunet et al., 2015) valde vi att slå 
ihop dimensionerna intrinsic och identified vilken benämndes autonom motivation 
(AM). Vidare adderades external och introjicerad och benämndes kontrollerad motivat-
ion (KM). Den interna konsistensen har mätts med Cronbachs Alfa och visar på .90 för 
autonom motivation och .73 för kontrollerad motivation.  
 
Upplevd kompetens mättes med Percieved Competence Scale (PCS) som utvecklats av 
Ryan och Connell (1989) som en del av en större skala (TSRQ). Formuläret består av 
fyra frågor och avser mäta upplevd kompetens i förhållande till hållbar träning. Frå-
gorna översattes från engelska till svenska då en svensk översättning inte fanns tillgäng-
lig. Översättningen utfördes enskilt av båda författarna innan förslagen jämfördes och 
diskuterades vartefter beslut fattades avseende formulering av respektive fråga. Exem-
pelvis ”Jag känner mig kapabel att utöva friskvård regelbundet”. Respondenten får 
skatta sina svar i likertskalor med sju skalsteg, till exempel Inte alls (0)- Helt och hållet 
(7). I tidigare studier har instrumentet uppvisat goda resultat vad gäller validitet och 
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reliabilitet (Williams & Deci, 1996; Williams et al., 1998). Den interna konsistensen har 
mätts med Cronbachs Alfa och visar på .95.   
 
I vilken mån implementeringen av utbildningsinsatsen upplevdes autonomistödjande 
mättes med skattningsformuläret Facilitators Scale som utvecklats av Gagne, Koestner, 
och Zuckerman (2000). Frågorna översattes från engelska till svenska då en svensk 
översättning inte fanns tillgänglig. Översättningen utfördes enskilt av båda författarna 
innan förslagen jämfördes och diskuterades vartefter beslut fattades avseende formule-
ring av respektive fråga. Formuläret består av nio frågor och avser mäta tre underlig-
gande dimensioner: Understanding the rationale, Feelings Acknowledged och Having a 
Choice. Exempelvis ”Förstår du anledningarna till att Femstegsmodellen genomför-
des?”Respondenten får skatta sina svar i likertskalor med sju skalsteg, till exempel Inte 
alls (1)- Helt och hållet (7). Facilitators Scale har uppvisat goda resultat vad gäller validi-
tet och reliabilitet i tidigare studier (Gagne et al., 2000). Den interna konsistensen har 
mätts med Cronbachs Alfa och visar .92. 
 
Kunskapsskalan utformades av försvarshälsan speciellt för denna studie och baseras på 
FmFysS grundnivå (Försvarsmakten, 2008) utifrån målen för utbildningsinsatsen. For-
muläret består av elva påståenden som avser mäta upplevd inhämtad kunskap efter av-
slutad utbildningsinsats. Ett exempel på påstående är ”Tilläggskraven är valfria”. Re-
spondenten får skatta sina svar i likertskalor med fem skalsteg, till exempel Stämmer 
inte (0)- Stämmer helt (5). Den interna konsistensen har mätts med Cronbachs Alfa och 
visar .81, se bilaga 1. 
 
Transfer mättes genom fyra processfrågor från skalan Changes in procedures som ingår 
i skattningsformuläret Intervention Process Measure (IPM) vilken utvecklats av Randall, 
Nielsen, och Tvedt (2009). Frågorna avser mäta vilka beteenden respondenterna gene-
raliserar och vidmakthåller i det fortsatta arbetet utifrån utbildningsinsatsen.  Exempel 
”Jag har ändrat mina träningsrutiner efter införandet av den sk. Femstegsmodellen”. 
Respondenten får skatta sina svar i likertskalor med fem skalsteg, till exempel Håller 
inte med (1)- Håller helt med (5). IPM har uppvisat goda resultat vad gäller validitet och 
reliabilitet (Augustsson, von Thiele Schwarz, Stenfors-Hayes, & Hasson, 2014). Den in-
terna konsistensen har mätts med Cronbachs Alfa och uppvisar .86. 
 
Behovsstöd från chef och behovsstöd från kollegor mättes med NSu-WS, (Need Support 
at Work Scale) som utvecklats av Tafvelin och Stenling (2015). Formuläret består av tolv 
frågor och avser mäta behovsstöd i form av tre underliggande dimensioner: Autonomi-
stöd, kompetensstöd och samhörighetsstöd. Frågorna riktades om för att bättre mäta 
detta i relation till fysisk aktivitet, till exempel ändrades ”Tar sig tid om jag vill prata om 
mitt arbete” till ”Tar sig tid om jag vill prata om mitt friskvårdsarbete”. Respondenten 
får skatta sina svar i likertskalor med fem skalsteg, till exempel Aldrig/Nästan aldrig (0)- 
Alltid (4). I tidigare studie har instrumentet uppvisat goda resultat vad gäller validitet 
och reliabilitet (Tafvelin & Stenling, 2015). Den interna konsistensen har mätts med 
Cronbachs alfa och visar för behovsstöd från chef .95 och för behovsstöd från kollegor 
.95.  
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Analys 
De statistiska beräkningarna utfördes i IBM SPSS Statistics version 22 med korrelat-
ionsanalys och multipel hierarkisk regression.  
 
Etisk reflektion 
Alla deltagare informerades om studiens syfte via ett informationsbrev som bifogades 
med enkäten. Ifyllnad av enkäten innebar att deltagaren gav sitt samtycke att delta i 
studien. Det framgick att respondenterna hade möjlighet att avböja medverkan utan 
närmare förklaring och utan tillkommande sanktioner av något slag. När enkäten besva-
rats tilldelades varje svar ett löpnummer och avkodades sedan, detta i syfte att skydda 
respondenterna från att identifieras av utomstående. I övrigt utgick vi från Yrkesetiska 
principer för psykologer i Norden (1998) samt HSFR forskningsetiska principer (2015). 
Högkvarteret kontaktades också för att säkerställa att ingen sekretess eller informat-
ionskanaler påverkades av undersökningen. 
 

Resultat 
 

Inledningsvis presenteras deskriptiv statistik och korrelationer för de variabler som 
ingått i undersökningen där syftet är att identifiera samband mellan prediktorer och 
utfallsvariabler. För att testa våra hypoteser gjordes multipla hierarkiska regressioner 
som undersöker vilka prediktorer inom dimensionerna individ, design och miljö som 
förklarar upplevelsen av inhämtad kunskap och transfer. Vidare presenteras också hur 
prediktorn upplevelse av inhämtad kunskap förklarar transfer efter genomförandet av 
Femstegsmodellen.  
 

 
 
I Tabell 1 redovisas medelvärde, standardavvikelse och korrelationer för samtliga studi-
evariabler. Ett positivt signifikant samband mellan ålder och kunskap identifierades (r = 
.28, p < .01). Som förväntat fanns också ett samband mellan individfaktorer och kunskap 
där både AM och upplevd kompetens var positivt signifikant korrelerade med kunskap 
(r = .32, p < .01 respektive r = .38, p < .01). Inget signifikant samband identifierades mel-
lan KM och kunskap. Ett positivt signifikant samband identifierades även mellan i vilken 
mån implementeringen upplevts som autonomistödjande och båda utfallsvariablerna (r 
= .57, p < .01 respektive r = .56, p < .01 ). Vidare fanns ett samband mellan miljöfaktorer 
och båda utfallsvariablerna där behovsstöd från chef och behovsstöd från kollegor upp-
visade ett positivt signifikant samband med kunskap och transfer (r = .39, p < .01 re-

Tabell 1. Deskriptiv statistik och korrelationer för samtliga studievariabler (n=96) 

Variabel M SD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1. Ålder 39.65 11.22

2. Kön 1.15 .36 -.12

3. Autonom motivation 3.15 0.75 -.09 .02

4. Kontrollerad motivation 1.13 0.68 .25* .12 -.02

5. Upplevd kompetens 5.65 1.43 .13 -.10 .50** -.12

6. Processfrågor 3.53 1.45 .31** -.03 .11 -.01 .28**

7. Stöd chef 2.14 1.09 .10 .08 -.10 .04 .02 .44**

8. Stöd kollegor 2.35 0.94 -.13 -.02 .15 -.07 .27** .20 .50**

9. Kunskap 2.12 0.70 .28** -.05 .32** .12 .38** .57** .39** .26**

10. Transfer 1.15 0.99 .18 -.08 -.09 .12 .11 .56** .39** .24* .51**

* p  < 0.05, ** p  < 0.01
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spektive r = .39, p < .01) samt (r = .26, p < .01 respektive r = .24, p < .05). Slutligen identi-
fierades även ett positivt signifikant samband mellan kunskap och transfer (r = .51, p < 
.01). I motsats till förväntan kunde inga signifikanta samband mellan individfaktorerna i 
form av de anställdas AM, KM samt upplevda kompetens och transfer identifieras. 
 

 
 
Multipla hierarkiska regressioner utfördes för att testa våra hypoteser, se tabell 2. Givet 
att ålder hade ett signifikant samband med utfallsvariablerna kontrollerades för ålder i 
regressionerna. Resultatet gav delvis stöd för hypotes 1 då ett positivt signifikant sam-
band fanns mellan AM och upplevd kunskapsinhämtning. Däremot återfanns ett negativt 
signifikant samband mellan AM och transfer.  Ett positivt signifikant samband återfanns 
för KM och upplevd kunskapsinhämtning, men inte för transfer. De anställdas upple-
velse av kompetens uppvisade inget signifikant samband för någon av utfallsvariabler-
na. I linje med hypotes 2 återfanns ett positivt signifikant samband mellan i vilken mån 
implementeringen upplevts som autonomistödjande och de båda utfallsvariablerna. Re-
sultatet gav delvis stöd för hypotes 3 där ett positivt signifikant samband återfanns mel-
lan behovsstöd från chef och kunskapsinhämtning. Däremot återfanns inget signifikant 
samband mellan behovsstöd från Chef och transfer. Inte heller återfanns något signifi-
kant samband mellan behovsstöd från kollegor och de båda utfallsvariablerna. I linje 
med hypotes 4 återfanns ett positivt signifikant samband mellan Upplevd kunskapsin-
hämtning och transfer. Prediktorerna förklarar gemensamt 46 % av variansen för upp-
levd kunskap och 39 % av variansen för upplevd transfer.  
 

Diskussion  
 
Syftet med denna studie var att med utgångspunkt i SDT undersöka vilka individ, design 
och miljöfaktorer som förklarade en grupp försvarsmaktsanställdas upplevelse av att ha 
utvecklat nya kunskaper och transfer efter genomförandet av en utbildningsinsats vars 
målsättning var ökad fysisk aktivitet. Vi fick delvis stöd för våra hypoteser. För kunskap 
visade sig autonom motivation, kontrollerad motivation, upplevelse av autonomifräm-
jande samt behovsstöd från chef vara förklarande faktorer. För transfer visade sig auto-
nom motivation, upplevelse av autonomifrämjande implementering samt kunskap vara 

Tabell 2. Resultat Multipel hierarkisk regression samt betavärden (β) för utfallsvariabler (n=96) . 

Kunskap β Transfer β

1 2 3 4 1 2 3 4 5

Steg 1. Bakgrundsvariabel

Ålder .28* .33** .20* .22* .18 .19 .02 .06 -.01

Steg 2. Individfaktorer

Autonom motivation .22* .21* .25** -.17 -.17 -.16 -.25*

Kontrollerad motivation .24* .20* .20* .19 .13 .15 .08

Upplevd kompetens .26* .15 .14 .19 .05 .02 -.03

Steg 3. Designfaktorer

Processfrågor .44** .33** .56** .50** .39**

Steg 4. Miljöfaktorer

Stöd chef .21* .05 -.02

Stöd kollegor .06 .16 .13

Steg 5. Kunskap

Kunskap .34**

Adjusted R2 .07 .26 .42 .46 .02 .05 .32 .34 .39

* p  < 0.05, ** p  < 0.01
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förklarande faktorer. Inledningsvis diskuteras prediktorerna för upplevd kunskap och 
därefter prediktorerna för upplevd transfer.  
 
Individfaktorer i form av autonom motivation och kontrollerad motivation erhöll posi-
tiva samband med de anställdas upplevelse av kunskapsinhämtning efter genomföran-
det av femstegsmodellen. I linje med Salas et al. (2012) visar vårt resultat att motivation 
på individnivå har betydelse för inlärning av ny kunskap. Vidare i linje med Ryan och 
Deci (2000) tyder våra resultat på att motivation går att studera utifrån ett SDT-
perspektiv efter genomförd utbildningsinsats. Förvånande är däremot att vårt resultat 
antyder att både autonom motivation och kontrollerad motivation uppvisar liknande 
samband med kunskapsinhämtning efter genomförandet av femstegsmodellen. Detta 
står i motsats till Ryan och Deci (2000) som förordar autonom motivation för bättre in-
lärning samt Teixeira et al. (2012) som menar att autonom motivation är att föredra hos 
individer i träningssammanhang.  
 
Tidigare forskning föreslår vidare att motivation skulle vara mätbart på ett kontinuum 
(Deci & Ryan, 1985). Detta finner vi inga stöd för i vårt resultat, som skulle förklaras 
bättre av Chemolli och Gagne (2014) vilka riktar kritik mot det motivationskontinuum 
som föreslås av Deci och Ryan (1985) och ifrågasätter möjligheten att mäta en individs 
motivation enbart utifrån ett kontinuum med absoluta mått. Mer i linje med vårt resultat 
föreslår Brunet et al. (2015) en multifaktoriell modell och menar att kontrollerad moti-
vation och autonom motivation kan vara beroende av och påverka varandra. I motsats 
till Deci och Ryan (1985) verkar det alltså som att både upplevelsen av ett utifrån kom-
mande tvång samt personlig tillfredsställelse och glädje har betydelse för upplevelse av 
inhämtad kunskap bland de anställda på F21 efter genomförandet av femstegsmodellen. 
I framtida studier skulle det vara av relevans att undersöka betydelsen av såväl autonom 
som kontrollerad motivation och huruvida den ena motivationstypen egentligen är att 
föredra före den andra.  
 
Designfaktorn i form av de anställdas upplevelse av autonomifrämjande i själva imple-
menteringen hade ett positivt samband med upplevelsen av kunskapsinhämtning efter 
genomförandet av femstegsmodellen i linje med Broeck et al. (2010) som menar att till-
fredställelse av individens autonomi samt övriga grundläggande psykologiska behov 
bidrar till ökad motivation vid utformning av arbetsmiljön. Av samtliga prediktorer för 
upplevd kunskapsinhämtning förklarade våra processfrågor störst del varians i regress-
ionerna, se tabell 2. Följaktligen har individens upplevelse att de själva kunnat påverka 
det sätt på vilken utbildningsinsatsen implementerats haft betydelse vilket förordas av 
Gagne, Koestner, och Zuckerman (2000). Vidare har det haft betydelse i vilken mån de 
anställda fått information om själva utbildningsinsatsen och huruvida de blivit lyssnade 
till vid delgivning av subjektiva upplevelser kopplat till insatsen. För de anställda tycks 
det vara viktigt att inneha en upplevelse av att kunna påverka sättet på vilken utbild-
ningsinsatsen implementeras. Sammantaget handlar inte upplevd kunskapsinhämtning 
enbart om inlärningsprinciper som varit fokus i tidigare transferforskning (Blume et al., 
2010) utan även individ upplevelse att kunna påverka sättet på vilken utbildningsinsat-
sen implementeras. Med detta säger vi inte att inlärningsprinciper är irrelevanta för 
upplevd kunskapsinhämtning för den undersökta gruppen, snarare att inlärningsprinci-
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per i kombination med autonomifrämjande insatser skulle kunna vara ytterligare en 
betydelsefull prediktor. 
 
Miljöfaktorn behovsstöd från chef visade ett positivt samband med de anställdas upple-
velse av kunskapsinhämtning efter genomförandet av femstegsmodellen i linje med 
Grossman och Salas (2011) som uttrycker betydelsen av att stöd erhålles från chef un-
der hela utbildningsinsatsen. De anställda som upplevt stöd från sin chef vad gäller be-
hovsuppfyllande av grundläggande psykologiska behov upplever också ökad kunskaps-
inhämtning. Utifrån erhållna resultat går att utläsa att en chef som engagerar sig i frågor 
rörande fysisk aktivitet på arbetsplatsen också bidrar till upplevd kunskapsinhämtning 
efter genomförd utbildningsinsats. Något förvånande var att inget samband erhölls mel-
lan behovsstöd kollegor och kunskapsinhämtning i vårt resultat. Detta eftersom de an-
ställda många gånger kan tänkas vara i behov av stöd från sina kollegor i den verksam-
het som bedrivs. Dock utgör det en svårighet att dra slutsatser utifrån den existerande 
transferforskningen och vårt resultat då vi utgår från SDT, vilket ingen av de studier vi 
funnit tidigare gjort. Något för framtida studier att undersöka är huruvida olika sorters 
stöd är av betydelse för olika arbetsgrupper och i sådana fall vilket stöd som är värt att 
utveckla.  
 
Individfaktorn autonom motivation visade ett negativt samband med de anställdas upp-
levelse av transfer efter genomförandet av femstegsmodellen vilket går i motsats till 
(Teixeira et al., 2012) som menar att autonom motivation är att föredra för att individen 
ska vidmakthålla ett träningsbeteende. I praktiken skulle våra resultat innebära att en 
låg grad av tillfredställelse och glädje hos individen förklarar upplevelsen av transfer 
bland de anställda. Enligt Burke och Hutchins (2007) har tidigare forskning i huvudsak 
undersökt samband mellan motivation och kunskapsinhämtning och dragit slutsatser 
om transfer utifrån kunskapsmått (Kontoghiorghes, 2002). Chiaburu & Lindsay (2008) 
erhöll i sin studie ett samband mellan individens motivation att lära och motivation att 
använda erhållen kunskap och identifierade således en indirekt påverkan från kunskap 
till transfer. Om vi enbart hade mätt individuell motivation kopplat till kunskapsinhämt-
ning hade även vi utifrån detta erhållit stöd för att individuell motivation även bidrar till 
transfer. Våra resultat tyder dock på att kunskapsinhämtning och transfer är två olika 
mått och därför bör undersökas som olika skalor. Det kan diskuteras huruvida organi-
sationen undersökningen sker inom kan vara bidragande till det negativa resultatet för 
autonom motivation. Försvarsmakten är en tydlig hierarkisk organisation där resurser 
spenderas på etablering av tydlig makthierarki. Troligen finns det ett praktiskt skäl att 
inte utrymme lämnas för ifrågasättande i den verksamhet försvarsmakten bedriver.  
Detta kan tänkas leda till att de anställda åsidosätter sin autonomi till fördel för order 
som tilldelas av högre befäl och som därför inte ifrågasätts i samma utsträckning som 
mindre hierarkiska organisationer. Ytterligare en förklaring skulle kunna vara att trans-
ferskalan inte fångar begreppet transfer och skulle kunna undersökas ytterligare i fram-
tida studier.  
 
Designfaktorn i form av de anställdas upplevelse av autonomifrämjande i själva imple-
menteringen hade ett positivt samband med upplevelsen av transfer efter genomföran-
det av femstegsmodellen i linje med Gagne, Koestner, och Zuckerman (2000) som menar 
att de anställda genom autonomifrämjande får möjlighet att visualisera den 
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organisatoriska förändringen utbildningsinsatsen innebär samt öka sannolikheten för 
att individen ändrar sitt beteende om denne får möjlighet att påverka på vilket sätt 
förändringen ska implementeras. För de anställda på F21 är träning en arbetsuppgift, 
vilket skulle kunna innebära en risk att de anställda frångår autonomi och inre motivat-
ion till fördel för utifrånkommande påtryckningar och mer mot kontrollerad motivation. 
I linje med Vansteenkiste et al. (2007) och erhållna resultat för denna prediktor kan vi 
dra slutsatsen att de anställda som, på designnivå upplevt transfereffekt sannolikt ändå 
upplever att deltagandet skett utifrån eget bestämmande och egen vilja. Vid framtida 
studier skulle det vara av intresse för organisationen att undersöka mer specifikt på vil-
ket sätt de anställda upplever att det autonomifrämjande arbetet sker och på vilket sätt 
detta kan utvecklas i framtiden. 
 
Kunskap visade sig i linje med tidigare studier (Blume et al., 2010) ha ett positivt sam-
band med de anställdas upplevelse av transfer efter genomförandet av femstegsmo-
dellen. Detta stärker teorin för transfermodellen av Baldwin och Ford (1988) som i linje 
med vårt resultat uppger att kunskap fungerar som en mediator mellan första ledets 
prediktorer bestående av autonom motivation, kontrollerad motivation upplevelse av 
implementeringen samt behovsstöd från chef och utfallsvariabeln transfer. Våra resultat 
går även i linje med Baldwin och Ford (1988) som hävdar att skiljelinjen gentemot 
transfer är då individen omsätter inhämtad kunskap i praktiken. Kunskapsinhämtning 
predicerar transfer och är ett viktigt steg i transferprocessen vilket inte enbart handlar 
om ett förändrat beteende. I linje med Kirkpatricks modell (Alliger & Janak, 1989; 
Kirkpatrick, 1979) kräver transfer kunskapsinhämtning i form av faktakunskap och en-
ligt Gagne (1984) förändrade attityder och utgör således en betydande prediktor.   
 
I övrigt fann vi vid kontroll för ålder även ett positivt samband mellan ålder och kun-
skap. Detta ligger inte i linje med det som vi ämnade undersöka, men är föga förvånande. 
I korrelationsanalysen fann vi att ålder och antalet anställningsår hade ett samband. 
Utifrån detta drog vi slutsatsen att de äldre deltagarna också varit anställda längre och 
därmed sannolikt exponerats längre för den kunskap som låg till grund för själva kun-
skapstestet. Då tidigare forskning visat ett samband mellan exponeringstid och inlärning 
skulle detta kunna vara en förklaring till denna effekt eg: Bouton (1993). 
 
Implikationer 
Vad gäller teoretiska implikationer så har vi i denna studie försökt integrera motivat-
ionsteori i form av SDT med Baldwin och Fords transfermodell. Vår studie är ett bidrag 
till forskningen där bland annat Gagne (2014) belyst att SDT och transfer uppvisar sam-
band och i mångt och mycket påminner om varandra och därför efterfrågat studier som 
undersöker detta samband. Utifrån vår studie är det av relevans att fortsätta undersöka 
detta samband då det i dagsläget råder begränsad forskning på området.  
 
Det bör framhävas att försvarsmakten är en speciell organisation på så vis att fysisk ak-
tivitet såsom den bedrivs inte är en valmöjlighet utan en arbetsuppgift där frånvaron av 
densamma leder till betydande arbetsmiljöproblem och möjligt avsked. I praktiken in-
nebär det också att en bristande fysik kan leda till bristande förtroende kollegor emellan 
och på kapaciteten att undsätta vid behov. Detta är generaliserbart till liknande organi-
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sationer som likt försvarsmakten bedriver fysisk krävande arbete såsom brandkår, polis 
och andra organisationer, exempelvis där säkerhetsfrågor är av betydelse.  
 
I likhet med Blume et al. (2010) och Baldwin & Ford, (1988) belyser författarna särskilt 
kunskap som en prediktor.  Wiklund-Hörnqvist, Jonsson, & Nyberg (2014) belyser att 
kunskap tenderar att minska över tid. I denna studie innefattar kunskap attityder och 
faktakunskap om FM FysS. Det faktum att kunskap minskar över tid kan därmed på-
verka den effekt denna prediktor har på transfer. Därför föreslår vi att framtida insatser 
bör ha detta i åtanke och fortsätta att utveckla deltagarna kunskapsinhämtning och 
därmed säkerställa fortsatt bibehållen kunskap för att på så sätt även bibehålla transfer. 
Detta skulle även kunna ge ökad känsla för det grundläggande behovet av kompetens 
om den utförs på ett sätt som deltagarna uppfattar som utvecklande. 
 
Utifrån våra resultat i studien finns en rad praktiska åtgärder organisationer skulle 
kunna tänka på vid implementering av framtida utbildningsinsatser. Givet att behovs-
stöd från chef var av betydelse bland de anställda skulle organisationen kunna tillämpa 
ett mer behovsfrämjande stöd även i framtiden. Gärna i form av transformellt ledarskap, 
som skulle kunna innefatta att ledaren arbetar för att främja de grundläggande psykolo-
giska behoven hos sina anställda och inspirerar de anställda till förändring (Bass, 1999). 
I praktiken är det exempelvis viktigt att de anställda upplever att chefen ger det stöd de 
behöver för att utvecklas i sitt friskvårdsarbete, förklarar syftet med det friskvårdsar-
bete som förväntas utföras och att chefen tar sig tid om de anställda vill tala om sitt 
friskvårdsarbete.  
 
Givet att de anställda upplever att det är viktigt att få känna delaktighet i processen på 
vilken insatsen implementeras, är detta något att fortsätta utveckla. Att ett visst mått av 
upplevt tvång förekommer för att implementera modellen tycks sammantaget vara av 
mindre betydelse för själva utfallet så länge deltagarna får en känsla av att själva ha varit 
med och påverkat hur det ska genomföras. Därmed föreslår vi att organisationen i fram-
tiden presenterar uppgiften utan färdig lösning, och företrädelsevis i grupp, på liknande 
sätt som denna intervention har genomförts och låter deltagarna själva komma med 
förslag. Därmed ökar möjligheten att deltagarna upplever stöd i såväl autonomi som 
social tillhörighet och kompetens. 
 
Som ovan nämnts har själva processens implementering samt stöd från chef betydelse 
för en lyckad implementering. För att erbjuda chefer möjlighet till hur de ska få ta större 
del i sina anställdas åsikt föreslår vi därför en utvecklig av 360 feedback eg: (Mccarthy & 
Garavan, 2001). Där får chefer lyssna till feedback från samtliga i sin omgivning och 
därmed erbjudas möjlighet till att anpassa ledarskapet efter vad som förväntas från alla 
delar av sin omgivning. 
 
Begränsningar  
Det finns ett antal aspekter som bör beaktas vid tolkning av resultaten vilket gör det 
svårt att uttala sig om resultatens generaliserbarhet. En tvärsnittsstudie kan enbart ge 
en nulägesbeskrivning och kan således inte uttala sig om orsakssamband. Det var även 
svårt att nå ut med information om undersökningen till de anställda. Möjliga konsekven-
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ser utifrån detta är dels den låga svarsfrekvensen samt obesvarade frågor från de an-
ställda rörande undersökningen inför besvarandet av enkäten. 
 
Ett stratifierat urval genomfördes för studien, vilket begränsar generaliserbarheten av 
våra resultat till övriga anställda inom organisationen. Egenkonstruerade skalor har 
utformats specifikt för denna studie, vilket försvårar möjligheten att generalisera er-
hållna resultat till en annan målgrupp än den avsedda. Vidare översattes självskattnings-
formuläret avseende individens upplevda kompetens från engelska då denna inte fanns 
tillgänglig på svenska. En möjlig konsekvens är att meningsinnehållet gått förlorat i 
översättningsprocessen och därmed inte lyckats fånga det avsedda begreppet som tänkt. 
 
Ytterligare en begränsning är att vi enbart undersökt ett antal av de prediktorer som 
uttryckts ha betydelse för kunskapsinhämtning och transfer. En konsekvens utifrån 
detta är att vi bortsett från prediktorer som kan utgöra ett större förklaringsvärde än de 
vi inkluderat, såsom kognitiv förmåga som uppvisat stor betydelse för kunskapsinhämt-
ning och transfer (Grossman & Salas, 2011). Däremot är de faktorer som inkluderats i 
denna studie möjliga för organisationen att arbeta med, vilket skulle snarare skapar en 
större möjlighet för organisationen att utvecklas.  
 
Slutsats 
Sammanfattningsvis visar resultaten att individfaktorer i form av autonom motivation 
och kontrollerad motivation, designfaktorer i form av hur autonomifrämjande imple-
menteringen upplevts och miljöfaktorer i form av behovsstöd från chef förklara de an-
ställdas upplevelse av att ha utvecklat nya kunskaper efter genomförandet av femstegs-
modellen. Vidare visar resultaten att designfaktorer i form av hur autonomifrämjande 
implementeringen upplevts och kunskapsfaktorn i form av kunskap förklara de anställ-
das upplevelse av transfer efter genomförandet av femstegsmodellen. Studien belyser 
möjligheten att applicera SDT som teoretiskt ramverk vid utvärdering av en utbildnings-
insats och möjligheten att undersöka motivation på ett flertal nivåer. Gagne (2014) ef-
terlyste studier som undersökte möjligheten att använda SDT vid utvärdering av trans-
fer, något som vår studie gör och som framtida studier bör fortsätta göra. Prediktorerna 
ger information om motivation ur olika perspektiv på samtliga nivåer och bidrar enskilt 
på ett unikt sätt till kunskapsinhämtning och transfer.  
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Bilaga 1.  
 
 
I följande påståenden är vi intresserade av vad du upplever i dagsläget, detta är alltså 
inte ett faktiskt kunskapstest. Följaktligen finns inget rätt eller fel. 

1. Stämmer inte 
2. . 
3. Stämmer delvis 
4. . 
5. Stämmer helt 

 

1. Jag hade god kunskap om FMFysS före 2014 
2. Min kunskap om FMFysS har ökat efter den sk Femstegsmodellen med flottiljens 

fokus på FMFysS, fysmål, chefens utmaning, hälso- och fysplaner etc. 
3. Min inställning till FMFysS har förändrats efter den sk Femstegsmodellen med 

flottiljens fokus på FMFysS, fysmål, chefens utmaning, hälso- och fysplaner etc 
4. Inställningen på Min arbetsplats till FMFysS har förändrats efter den sk 

Femstegsmodellen med flottiljens fokus på FMFysS, fysmål, chefens utmaning, 
hälso- och fysplaner etc 

5. Inställningen på F 21 till FMFysS har förändrats efter den sk Femstegsmodellen 
med flottiljens fokus på FMFysS, fysmål, chefens utmaning, hälso- och fysplaner 
etc 

6. De övergripande målen för FMFysS fokuserar på att all personal ska ha en till-
räcklig fysisk prestationsförmåga för att kunna lösa, av statsmakten ålagda upp-
gifter. 

7. De övergripande målen för FMFysS fokuserar på bättre hälsa, välbefinnande och 
livskvalitet. 

8. De övergripande målen för FMFysS fokuserar på tilläggskrav och fysiskt strids-
värde. 

9. Regelbunden träning mot individuellt mål är en arbetsuppgift för all personal? 
10. Tilläggskraven är valfria 
11. Tilläggskraven definieras utifrån befattning 

 


