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Abstract	  
 
This thesis aims to study the degree of internalization of the management’s values and 
directions among the employees in private and public eldercare and do a comparison 
between the two groups, by examining how formal control affects the needs that 
affects internalization. The purpose of choosing internalization as the main study 
objective comes from tendencies from former studies on this matter, implying that 
private eldercare seems to be more effective considering that they have less 
employees in comparison to public eldercare, but still maintain the same level of 
quality. Since effectiveness has a wide definition and contains many variables hard to 
measure at once, internalization approached as a suitable variable for this thesis to 
limit to. To measure this, self-determination theory has been the founding of the 
theoretical framework, together with theory regarding management control. By using 
the quantitative method Structural equation modeling, our results suggest that there is 
no significant differences between private and public eldercare regarding the degree 
of internalization nor formal control. However, the results also suggest that well 
implemented formal control has a positive effect on internalization, which might be of 
interest for future studies.          
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1.	  Inledning	  

1.1	  Problembakgrund	  
Den offentliga sektorns anlitande av privata aktörer för att upprätthålla 
välfärdstjänster är idag ett vanligt förekommande fenomen, både på ett nationellt och 
internationellt plan. Bakomliggande faktorer till denna utveckling förklaras av en 
övertygelse om att konkurrens ska användas som ett verktyg för att öka effektivitet 
och utveckling inom offentlig sektor (Regeringen, 2010). Under 90-talet började stat 
och kommuner att avreglera delar av sina marknader och kommunerna valde att 
utsätta marknaden för konkurrens genom att lägga ut delar av sina verksamheter på 
entreprenad. (Socialstyrelsen, 2012) I enlighet med lagen om offentlig upphandling 
(LOU) bestämde då kommunen vilken aktör som anlitas för utförandet av en viss 
tjänst. Den 1:a januari 2009 trädde en ny lag i kraft, lagen om valfrihet (LOV), vilken 
gör det möjligt för den enskilde konsumenten att själv få välja vilken leverantör 
(privat eller kommunal) som ska utföra tjänsten. (SFS 2008:962) 
 
Utvecklingen av privata aktörer inom offentliga verksamheter har lett till en het 
samhällsdebatt och frågan är tydligt politiskt laddad, framförallt inom äldrevården har 
privatiseringen blivit omdebatterad. Idag bedrivs cirka en femtedel av all äldrevård i 
privat regi (Socialstyrelsen, 2012). Förespråkarna för privatiseringen hävdar att det är 
en åtgärd som syftar till att leda till en höjd kvalitet, genom en ökad effektivitet och 
minskad byråkrati i offentlig verksamhet. (Hartman, 2011; Johansson, Siverbo och 
Cámen, 2014). Vidare menar de att marknadskonkurrens ökar effektiviteten och att 
privata aktörer är mer effektiva än offentliga förvaltningar (Bergman et al, 2011). Ett 
av de främsta argumenten för privata aktörers intåg bottnar således i en kritik mot en 
uppfattad ineffektivitet i de offentliga verksamheterna. Som ett exempel på detta 
ställde sig därför Pontus Brauenerhjelm frågan om svenska skattebetalare får valuta 
för sina skattepengar i en debattartikel i SvD. Enligt honom är den offentliga sektorn 
allt för byråkratisk vilket gör den ineffektiv, där han hänvisar till en OECD-rapport 
från 2011 som visade att Sverige var det landet i världen som lade mest pengar på 
äldrevården i förhållande till landets BNI. (Braunerhjelm, 2011) 
 
Som en motpol till detta synsätt finns exempelvis Vänsterpartiet, som är drivande i 
motståndsrörelsen mot privata aktörer inom offentliga verksamheter, främst inom 
välfärden. Partiet gick exempelvis till val med att stoppa vinster i välfärden som sin 
enskilt största valfråga i riksdagsvalet 2014. (Vänsterpartiet, 2014) Enligt dem och 
andra motståndare till privatiseringar blir vårdkvaliteten lidande av ägarnas 
vinstintresse. Argumenten för detta är att vinstintresset gör ägarna giriga och endast 
ser sätt att spara pengar på istället för att utföra en kvalitativ vård. En som drivit en 
sådan fråga är professorn och överläkaren Inge Axelsson, som i SvD opinion uttryckte 
att ”vinstkramarna ser sjukvården som ett penningmekano” (Axelsson, 2003). På ett 
liknande sätt menar Bo Rothstein att de vinstdrivande företagen sannolikt kommer att 
ta genvägar för att minska sina kostnader, genvägar som negativt påverkar den 
enskildes kvalitetskrav på den vård den förväntas få (Rothstein,	  2014). Sammantaget 
hävdar alltså motståndarna att privatiseringar inte lett till någon effekt på ökad 
kvalitet, vilket förespråkarna har som ett tydligt huvudargument till att införa 
privatiseringar (Hartman, 2011; Johansson, Siverbo och Cámen, 2014). Utöver 
kvalitetsbristen hävdar motståndarna att det är olämpligt att utsätta 
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välfärdsfinansierade tjänster för konkurrens, men framförallt att det principiellt är 
direkt felaktig att tillåta aktörer med vinstintresse att utföra tjänster som finansieras av 
skattemedel.   
 
En intressant aspekt med de argument som lyfts fram i debatten och som nämnts ovan 
är att de är tämligen övergripande och att de egentligen inte pekar ut några konkreta 
resultat av privatiseringarna, vare sig man är förespråkare eller motståndare. Som 
tidigare beskrivet hävdar förespråkarna att den ökade konkurrensen leder till högre 
kvalitet medan motståndarna påstår att det är omoraliskt och att kvaliteten blir sämre. 
Dock använder sig varken förespråkarna eller motståndarna av några faktiska resultat 
av privatiseringen som stärker deras argument. Det saknas helt enkelt ofta stöd från 
forskningen i argumentationen partnerna sinsemellan gällande effekterna av 
privatiseringarna.  
 
Om man däremot ser till studier som gjorts om den faktiska kvaliteten så visar inte 
denna någon entydig bild av några stora kvalitetsskillnader mellan kommunala och 
privata utförare av äldreomsorg (Socialstyrelsen, 2012). Däremot fastslogs skillnader 
emellan dem i fråga om strukturmått och processmått. Rapporten visar att kommunala 
utförare är bättre i fråga om personaltäthet, kompetens och boendestandard, medan 
privata utförare presterar bättre vad gäller planering, riskbedömningar och erbjuden 
service i form av olika maträtter. I rapporten understryks dock att tidigare studier 
visar att konkurrensutsättningen har bidragit till ett ökat kvalitetsmedvetande i 
kommunen. Andra studier kommer fram till slutsatsen att privatägda äldreboenden har 
en lägre personaltäthet, men ändå erbjuder en bättre service (Stolt, Blomqvist & 
Winblad, 2010). Sammantaget ger detta indikationer som pekar på två huvudsakliga 
insikter; 1) Det finns inga tydliga skillnader i kvalitet och 2) Privat äldrevård 
produceras till en lägre kostnad.  
 

1.2	  Problemformulering	  
Hur kommer det sig då att privatägda äldreboenden tycks kunna upprätthålla samma 
vårdkvalitet som de kommunala men med minde resurser? Innan vi går in mer 
specifikt på detta kan vi konstatera att all äldrevård finansieras med skattemedel, både 
för privata och offentliga utförare (Angelis & Jordahl, 2014). På inkomstsidan finns 
det därför inte så mycket att göra om man som privat aktör vill göra verksamheten 
vinstdrivande. Därför blir det nödvändigt för dessa aktörer att fokusera på att sänka 
sina kostnader. Personalen är den enskilt största kostnaden för äldreboenden och 
således är det främst där man kan kapa kostnader för att öka vinsten (Stolt, Blomqvist 
& Winblad, 2010). Trots att vårdkvaliteten inte skiljer sig nämnvärt mellan 
kommunala och privata utövare tyder, som tidigare nämnt, befintliga studier på att 
äldreomsorg som utförs av privata aktörer har en lägre kostnad i relation till 
kommunal äldreomsorg (Stolt, Blomqvist & Winblad, 2010). Detta beror på 
personalkostnadsbesparingar, såsom en lägre personaltäthet och större andel 
timanställda (Stolt, Blomqvist & Winblad, 2010: Angelis & Jordahl, 2014). Frågan 
blir således hur privata äldreboenden med en lägre personaltäthet kan uppnå liknande 
vårdkvalitet som kommunala äldreboende där personaltätheten är högre. Detta ger en 
antydan om att personalen på de privata äldreboendena är effektivare än personalen 
på kommunala.  
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Om vi ser till befintliga studier på området så pekar dessa på att styrning är en 
komponent som har en påverkan gällande effektivitet, dvs. olika sätt från ledningens 
sida att styra de anställda har en påverkan på de anställdas förmåga att prestera. 
Exempelvis visar studier att privata äldreboenden presterar bättre än kommunala 
äldreboenden med avseende på styrkomponenter såsom prestationsmätning, hög grad 
av involvering/delaktighet och målstyrning. Ett samlingsbegrepp för dessa 
styrkomponenter som används i litteraturen är managementkvalitet. Litteraturen 
kopplar i sin tur samman managementkvalitet med effektivitet och menar att en hög 
managementkvalitet ger en högre effektivitet (Angelis & Jordahl, 2014; Stolt, 
Blomqvist & Winblad, 2010). Litteraturen behandlar också andra styrkomponenters 
påverkan och pekar på att anställda inom privata äldreboenden upplever sig ha en 
bättre kontakt med ledningen jämfört med anställda inom kommunala äldreboenden 
(Gustafsson & Szebehely, 2007). 
 
Å ena sidan bidrar de befintliga studierna med värdefull kunskap om att privata 
äldreboenden använder en typ av styrning som tycks leda till en högre effektivitet. 
Men å andra sidan finns det dock begränsningar med dessa studier, vilket öppnar upp 
för ytterligare forskning inom detta område. Först och främst är existerande forskning 
inom detta område inte särskilt omfattande, eftersom fenomenet med privata 
äldreboenden är en relativ ny företeelse. En andra problematik är att styrlitteraturen 
pekar ut andra styrningskomponenter som har en påverkan på effektivitet, 
komponenter som befintliga studier inom styrning av äldrevården inte behandlar. För 
det tredje kan de befintliga studierna sägas bygga på en aningen förenklad bild av 
sambandet mellan styrning och effektivitet. Litteratur som behandlar organisatorisk 
effektivitet pekar nämligen på att variablerna är långt många fler och att relationen 
dem emellan är komplex – en direkt relation mellan styrning och effektivitet är 
således inte trolig.  
 
För att råda bot på de begränsningar som identifierats i tidigare studier ämnar vi att 
undersöka en komponent som pekats ut som en mellanliggande variabel mellan 
styrning och effektivitet, nämligen internalisering av företagets värderingar. 
Litteraturen pekar nämligen på att en hög grad av internalisering i slutänden ökar 
organisatorisk effektivitet (Weibel, 2007). Stöd för detta hämtas från det som brukar 
benämnas självbestämmandeteori (self-determination theory). Denna beskriver hur 
graden av internalisering är knuten till de anställdas intentioner att agera i intresse för 
sina överordnade och sin organisation. Internalisering kan därför definieras som hur 
anställda arbetar efter organisationens uttalade mål och värderingar. Enligt teorin kan 
styrning i detta sammanhang antingen försvaga eller förstärka internaliseringen, 
beroende på hur väl de psykologiska behoven autonomi, känsla av kompetens och 
social meningsfullhet tillfredsställs hos de anställda (Weibel, 2007). De behov/ 
komponenter som används för att mäta internalisering innefattas delvis i de befintliga 
studier som gjorts, närmare bestämt komponenter kopplade till autonomi och känsla 
av kompetens. Men det finns ytterligare variabler som dessa studier inte tar hänsyn 
till, som exempelvis social meningsfullhet, vilket vi avser att studera. 
 
Utifrån detta finner vi det rimligt att applicera självbestämmandeteorin på detta 
område, dels eftersom denna typ av teori inte tidigare har applicerats i denna kontext, 
men framför allt för att mätning av internalisering i de bägge grupperna bidrar med 
utökad kunskap i fråga om effektivitet till den existerande forskningen inom området. 
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1.3	  Syfte	  	  
Mot bakgrund av detta ämnar studien att testa om självbestämmandeteorin kan 
förklara sambandet mellan den formella styrningen och begreppet internalisering i 
privatägda respektive kommunalt ägda äldreboenden. Genom att undersöka de 
anställdas uppfattningar om styrningen inom respektive äldreboende är syftet att mäta 
graden av internalisering och sedan göra en jämförelse emellan de två typerna av 
äldreboendena.     

1.4	  Teoretiskt	  bidrag	  
Studien avser att bidra till en fördjupad kunskap kring styrning på äldreboenden. Det 
finns få teorier om styrning och effektivitet inom det avgränsade området, vilka heller 
inte behandlar effektivitet på det sätt som det behandlas i den bredare styrforskningen.  
Självbestämmandeteorin kommer därför att appliceras i denna kontext, vilken den 
tidigare inte testats på, för att förstå hur styrningen av äldreboendena påverkar graden 
av internalisering.  

1.5	  Praktiskt	  bidrag	  
Vad gäller det undersökta studieobjektet ämnar studien att bidra till att ge chefer och 
ledning på äldreboenden förståelse kring styrningens påverkan på de anställdas 
internalisering. Då internalisering enligt teorin är ett önskvärt beteende kan denna 
studies resultat bidra med värdefull kunskap till de äldreboenden där internaliseringen 
eventuellt kan vara låg. Om resultaten visar en betydande skillnad mellan de 
anställdas internalisering på de olika äldreboendena kan studien användas för att 
jämföra skillnader i styrningen, vilka kan ge ledningen en insikt om styrningens vikt. 
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2.	  Referensram	  
Detta avsnitt inleds med en övergripande presentation och förklaring av 
självbestämmandeteorin. 

2.1	  Självbestämmandeteorin	  
Begreppet internalisering hämtas ur självbestämmandeteorin och är ett delbegrepp 
som beskriver den högsta graden av yttre integrerad motivation (Deci & Ryan, 2000; 
Gagne & Deci, 2005). Figuren nedan visar hur teorin är strukturerad; med brist på 
motivation till vänster, yttre motivation i mitten och inre motivation på höger sida. 
Yttre motivation förklaras utifrån till vilken grad externa bestämmelser internaliseras. 
Detta betecknas som internalisering. I jämförelse med de flesta andra teorier om 
internalisering beskriver självbestämmandeteorin yttre bestämmelser i olika grad av 
internalisering, istället för dikotomin där en bestämmelse beskrivs som internaliserad 
eller icke-internaliserad. Ju högre grad internaliseringen når, desto mer kommer 
motivationen att öka. Denna term, internalisering, beskrivs i tre olika processer; 
introjektion, identifikation och integration. 
 
 
 

 
Fig.1 – Deci & Ryan (2000) 
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Introjektion betraktas som den lägre graden av internalisering i den mening att en 
bestämmelse har uppfattas, men inte accepterats av individen. Detta leder till att 
bestämmelsen i praktiken kontrollerar individen och sätter press på individen att agera 
på ett visst sätt. 
 
Identifikation innebär en högre grad av internalisering, eftersom individen i detta fall 
identifierar sig med bestämmelsen och känner att det beteendet och handlingarna som 
medföljer denna är kongruent med deras personliga mål och värderingar. Exempelvis 
kan en sjuksköterska identifiera och utföra vissa arbetsuppgifter som leder till 
välmående hos patienterna, trots att själva arbetsuppgifterna i sig inte är motiverande 
som sådana, eftersom sjuksköterskan har ett personligt mål att patienterna ska vara 
välmående.  
 
Det som betraktas som den högsta graden av internalisering är integration, i vilken en 
bestämmelse fullt ut är kongruent med andra aspekter av sig själv i fråga om intressen 
och värderingar. Beteendet är helt och hållet en integrerad del av vilka de är. 
Integrationsfasen betraktas därför som en utvecklad fas av identifikation. Exempelvis 
skulle sjuksköterskan i ovan nämnda scenario inte bara identifiera icke-motiverade 
arbetsuppgifter som viktiga och därför utföra dem, utan skulle i större utsträckning 
också uppskatta att utföra dem. Dessutom skulle deras yrkesroll vara en mer central 
roll i deras identitet och innebära att beteendet även utanför yrket präglas av en 
värdegrund att generellt vilja andras välmående. Vid den högsta graden av denna 
internalisering, integration, nås en så kallad oberoende motivation. Många tidigare 
studier indikerar att en sådan typ av motivation maximerar prestation, trovärdighet, 
nöjdhet och välmående, vilka samtliga har ett påvisat samband med ökad 
organisatorisk effektivitet. (Deci & Ryan, 2000; Gagne & Deci, 2005)  
 
Figuren visar också att oberoende motivation också nås genom inre motivation, men 
gör en teoretisk skillnad mellan de två olika typerna eftersom de härleds på olika vis. 
Den inre motivationen påverkas inte av yttre påverkan, såsom bestämmelser, utan 
härleds från en inre passion för uppgiften som sådan. Skillnaden dessa emellan ligger 
därmed i hur de härleds, även om utkomsten är i stort sett identisk. (Deci & Ryan, 
2000; Gagne & Deci, 2005)  

2.1.1	  Autonomi	  –	  Känsla	  av	  kompetens	  –	  Social	  meningsfullhet	  
Nedan följer en fördjupning av den del av självbestämmandeteorin som ligger till 
grund för denna studie. Detta sker genom en mer ingående genomgång av de behov 
som enligt teorin påverkar graden av internalisering.  
	  
I självbestämmandeteorin har Ryan och Deci identifierat tre behov vilka tillsammans 
påverkar graden av internalisering. Dessa behov är medfödda psykologiska behov 
som ligger till grund för människors motivation och personliga integration. Behoven 
som beskrivs som behov av autonomi, behov av känsla av kompetens samt behov av 
social meningsfullhet. Självbestämmandeteorin definierar behoven som universella 
nödvändigheter som är väsentliga för optimal mänsklig utveckling och integration 
(Ryan & Deci, 2000; Weibel, 2007). Som nämndes i stycket ovan är integrerad 
internalisering den högsta graden av internalisering och det blir således önskvärt att 
uppfylla de tre behoven för att kunna uppnå denna grad av internalisering. En 
arbetsmiljö som främjar tillfredsställelse av dessa grundläggande psykologiska behov 
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kommer att uppnå full internalisering, vilket leder till att medarbetarnas motivation 
ökar och att arbetsresultaten i förlängningen förbättras. (Gagne & Deci, 2005) 
 
Autonomi ses som ett grundläggande behov för att uppnå internalisering. Autonomi 
innefattar såväl anställdas delaktighet i utvecklingsprocessen av ett styrsystem som 
deras faktiska deltagande i utförandet av styrningen (Weibel, 2007). Definitionerna av 
styrning och autonomi kan ses strida mot varandra. Autonomi missförstås ofta i 
litteraturen att handla om individualism och självständighet, vilket skulle göra att det 
gick emot behovet av social meningsfullhet. Men inom självbestämmandeteorin 
handlar autonomi snarare om att ha en fri vilja och att aktivt kunna omvandla 
värderingar i sina egna än att var självisk (Ryan & Deci, 2000). Autonomi grundar sig 
i det här fallet i två allmänna kategorier. Den första är beroende av särskilda faktorer i 
det sociala sammanhanget, såsom val och positiv återkoppling, vilket kan likställas 
med specifika aspekter av jobbinnehåll och sammanhang. Den andra kategorin berör 
den interna atmosfären, det vill säga hur organisationsklimat och chefens 
ledarstil/personlighet är på den aktuella arbetsplatsen (Gagne & Deci, 2005). Behovet 
av autonomi ses som det viktigaste behovet för att underlätta integrationen. För att 
kunna integrera en bestämmelse måste människor först och främst förstå 
bestämmelsens innebörd samt kunna sammansätta denna med sina egna mål och 
värderingar. Detta förenklas då människan känner att val, vilja och frihet inte 
påverkas av press från den överordnade att bete sig på ett visst sätt (Ryan & Deci, 
2000). 
 
Den andra behovskomponenten som pekats ut är känsla av kompetens. Kompetens ses 
i litteraturen som en mänsklig energikälla vilket är ett uttryck av en benägenhet att ha 
en effekt på miljön samt att uppnå värdefulla utfall inom den (Deci & Ryan, 2000). 
Behovet handlar om att den anställde ska förstå tillförlitliga sätt att nå önskade 
resultat för att på så sätt känna sig tillräckligt kompetenta. Människor är nämligen mer 
benägna att anta åtgärder som gynnar en grupp då de känner sig kompetenta och 
effektiva med en viss handling (Weibel, 2007; Ryan & Deci, 2000). En intresserad, 
öppen och lärande människa har lättare att ta till sig nya utmaningar. Att ha en känsla 
av kompetens gör att man bättre kan anpassa sig till nya utmaningar i förändrade 
sammanhang. (Deci & Ryan, 2000) 
 
Den tredje behovskomponenten, social meningsfullhet, ses som den övergripande 
anledningen till att människor utför internaliserade handlingar. 
Självbestämmandeteorin förutsätter att människor kommer att internalisera sina 
värderingar då de upplever tillfredsställelse av deras behov av social meningsfullhet 
(Ryan & Deci, 2000; Gagne & Deci, 2005). För att människor ska handla 
internaliserat krävs det att deras behov uppmanas, modelleras och värderas av 
personer som de känner samhörighet med. Social meningsfullhet kan alltså ses 
innefatta samtliga tre behov, eftersom deras behov måste vara värderade och 
uppmanade av den överordnade. (Ryan & Deci, 2000)  
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Sammanfattningsvis krävs det alltså att dessa tre psykologiska behov är uppfyllda hos 
de anställda för att de ska kunna integrera den överordnades åsikter och därigenom 
kunna arbeta i önskvärd riktning. Med detta som bakgrund formuleras följande 
påståenden: 
 

• P1. Autonomi har en positiv effekt på internalisering 
• P2. Känsla av kompetens har en positiv effekt på internalisering 
• P3. Social meningsfullhet har en positiv effekt på internalisering 

 
 

2.1.2	  Styrning	  
Detta avsnitt behandlar formell styrning och beskriver hur detta begrepp definieras 
och används i denna studie. 
	  
Formell styrning beskrivs i detta sammanhang som ett styrmedel de överordnade 
applicerar i den operativa verksamheten, i syfte att styra de anställdas beteende och 
agerande på ett sådant sätt som gagnar organisationens mål (Flamhotlz, Das & Tsui, 
1985). Styrning kan därför betraktas som ett verktyg för att påverka graden av 
internalisering hos de anställda.   
 
Teorin beskriver en distinktion mellan ”management control” och strategisk kontroll, 
där management control definieras som hanteringen av de anställdas beteende. Denna 
typ av kontroll anses nödvändig för att de anställda ska bete sig på ett sådant sätt som 
gagnar organisationens mål. Utan en implementering av kontrollmekanismer som 
syftar till detta är risken stor att de anställda inte antar det önskvärda beteendet. 
(Merchant & Van der Stede, 2003; Abernethy & Chua, 1996)   
 
Konkreta exempel på komponenter som mäter formell styrning är deltagande, 
återkoppling samt överordnads intentioner. Dessa komponenter tillämpas för att mäta 
hur ledningen styr sina anställda i syfte att påverka beteende och kan därför definieras 
som ”management control”. I kommande avsnitt kommer dessa komponenter dels 
förklaras mer utförligt, men även hur deras samband är teoretiskt knutna till de 
behovskomponenter som ligger till grund för graden av internalisering. (Weibel, 
2007) 
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2.1.3	  Formell	  styrning	  påverkar	  behoven	  
Nedan följer en beskrivning av hur de olika komponenterna som utgör den formella 
styrningen påverkar var och en av de behov som ligger till grund för internalisering.  
 

 
Fig. 2 – Weibel (2007) 
 
 
Weibel (2007) utformade utifrån ovan beskrivet en modell för att mäta internalisering, 
där modellens högra del är hämtad direkt från självbestämmandeteorin. Huvudfokus 
ligger således därför på yttre motivation – hur organisationens bestämmelser 
internaliseras. Den adderade vänstra delen av modellen handlar om formell styrnings 
påverkan på de komponenterna som i sin tur påverkar graden av internalisering. 
Modellen belyser alltså styrnings påverkan på graden av internalisering. Nedan 
kommer styrningskomponenterna förklaras mer ingående, liksom deras koppling till 
respektive behov. 
 

2.1.4	  Deltagande	  -‐	  Autonomi	  
Litteraturen som behandlar styrningskomponenten deltagande påvisar ett korrelerande 
samband mellan detta och autonomi, i vilken flertalet studier pekar på att en hög grad 
av delaktighet från de anställda generellt sett är en indikator på internaliserat 
engagemang (Leana, Ahlbrandt & Murrell 1992; Mayer & Schoorman, 1998). Mer 
konkret diskuteras grad av deltagande beskriven i en styrningskontext av Adler & 
Borys (1996). De fastslår att organisationer i vilka anställda har en högre grad av 
delaktighet i utformningen av styrsystemet, i större utsträckning påvisar en högre grad 
av organisatoriskt engagemang bland de anställda. Grad av deltagande i utvecklingen 
av formell styrning kan därför kopplas till autonomi. Dessutom beskriver andra 
studier hur en hög grad av deltagande i fråga om exekvering av styrningen också 
korrelerar positivt med internalisering och därigenom autonomi (Pearson, 1991; Frey, 
1997).  Grad av deltagande i exekvering av formell styrning kan därför även det 
kopplas till autonomi. 
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Annan mer renodlad ekonomistyrningslitteratur behandlar deltagande i termer av 
budgetansvar och prestationsmål. ”Top down” eller ”bottom up” är två olika sätt att 
arbeta efter, där den förstnämnda i liten utsträckning involverar de anställda i 
processerna kring budget och prestationsmålsättning, medan den andra låter de 
anställda influera och bestämma utformningen. Anställda beskrivs i denna kontext 
som chefer på lägre nivåer i hierarkin, som exempelvis ges eget budgetansvar för sin 
avdelning. Denna typ av deltagande anses dock inte relevant att undersöka i denna 
studie, eftersom de anställda på äldreboendena i fråga högst troligt inte involveras i en 
sådan process. (Merchant & Van der Stede, s. 317, 2003) 
 

2.1.5	  Belöningssystem/utvärdering	  -‐	  Autonomi	  
Litteraturen pekar även ut applicering av belöningar och sanktioner som något som 
påverkar autonomi och därigenom internalisering i den ena eller i den andra 
riktningen. Dessa belöningar och sanktioner är dock i regel av finansiell karaktär och 
studierna i fråga är gjorda inom arbetskontexter där outputen tydligt kan mätas 
finansiellt. (Weibel, 2007; Anderson & Oliver, 1987)	  	  
	  
Utifrån detta formuleras detta påstående: 
P4. Hög grad av delaktighet i verksamheten har en positiv effekt på autonomi 
 

2.1.6	  Återkoppling	  -‐	  Känsla	  av	  kompetens	  
Vad gäller styrkomponenten återkoppling beskrivs denna i forskningen som en viktig 
del för att de anställda ska känna känsla av kompetens och därigenom uppnå önskvärd 
utkomst. Återkoppling definieras som åtgärder tagna av extern agent i syfte att 
tillhandahålla information om aspekter kring enskild individ utförande av en viss 
uppgift. Framför allt pekar forskningen på att det krävs en konstruktiv återkoppling 
för att få en positiv effekt på den upplevda kompetensen. Konstruktiv återkoppling 
definieras som specifik i sitt innehåll, bra timad samt att den sker i lämplig miljö. 
(Kluger & DeNisi, 1996; Baron, 1993; Oldham & Cummings, 1996)    
 
Litteraturen berör fyra olika typer av återkoppling (London et. Al, 1999):  

• Positiv förstärkning 
• Utvärderande återkoppling 
• Otvungen återkoppling 
• Utvecklingsfokus 

Dessa fyra typer skiljer sig åt i dess syfte och utformning. Positiv förstärkning 
betraktas som generellt beröm från överordnad och skiljer sig från utvärderande 
återkoppling, som är mer konkret och utgår från mål i sin utvärdering. Otvungen 
återkoppling beskrivs som en typ av återkoppling som sker på initiativ av överordnad, 
medan utvecklingsfokus sker på initiativ av den anställde.   
 
Utifrån detta formuleras detta påstående: 
P5. Hög grad av återkoppling i verksamheten har en positiv effekt på känsla av 
kompetens 
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2.1.7	  Intention	  från	  överordnad	  -‐	  Social	  meningsfullhet	  
Vad gäller social meningsfullhet har litteraturen kopplat intentioner från de 
överordande som en påverkande styrkomponent. Där ses social meningsfullhet 
snarare som ett attribut av chefen, inte som en förtroendefull övertygelse. Studier har 
visat att anställda är mer benägna att agera på ett trovärdigt sätt och prestera bättre om 
de överordnade arbetar för att gagna kollektivet och organisation snarare än sig själv. 
Vidare teoriseras hur upplevt organisatoriskt stöd stärker de anställdas internaliserade 
engagemang. De två viktigaste komponenterna till upplevt organisatoriskt stöd är 
processrättvisa och de överordnades stöd. (De Cremer & van Knippenberg, 2002; 
Rhoades & Eisenberger ,2002; Weibel, 2007)   
 
Processrättvisa betraktas ur två olika aspekter; strukturella och sociala. Den 
strukturella aspekten belyser formella regler och policys rörande beslut som påverkar 
de anställda, såsom informerande innan beslut implementeras och att information är 
korrekt. Sociala aspekten rör de överordnandes behandling av de anställda, alltså att 
de anställda bemöts med respekt etc. (Rhoades & Eisenberger, 2002) 
 
Vad gäller de överordnades stöd beskrivs detta som viktigt med bakgrund av de 
överordnades roller som agenter för organisationen och deras ansvar för att styra och 
utvärdera de anställda. Det är alltså genom deras uppträdande gentemot de anställda 
som de anställda kan få indikation på hur det organisatoriska stödet är för dem. 
Eisenberger et al., (1986) mäter detta genom att fokusera på de överordnades 
hanterande av misstag från de anställdas sida, hänsyn till de anställdas mål och åsikter 
samt reaktion på de anställdas prestationer.  
 
Utifrån detta formuleras detta påstående: 
P6. Om överordnade arbetar för de anställa och organisation snarare än för sig själva, 
finns ett positivt samband med social meningsfullhet.  
 

2.1.8	  Förtydligande	  gällande	  internalisering	  -‐>	  effektivitet	  
Med detta avsnitt vill vi som författare förtydliga och förklara sambandet mellan 
internalisering och organisatorisk effektivitet.  Att ett sådant mångfacetterat begrepp 
som effektivitet påverkas av endast en variabel är naturligtvis inte rimligt och det är 
av praktiska skäl inte möjligt för oss att studera alla möjliga variabler. Att vi valt att 
avgränsa oss till att studera internalisering beror på att tidigare studier framhävt att en 
hög grad av internalisering medför ett beteende som maximerar andra variabler såsom 
prestation, välmående och framför allt trovärdighet. Dessa variabler är beskrivna i 
forskningen att ha samband till organisatorisk effektivitet, men är som begrepp också 
svåra att definiera och mäta i denna typ av studie.  Genom att avgränsa oss till att 
mäta internalisering kan vi istället dra nytta av hur befintlig teori beskriver 
sambanden mellan de olika variablerna och ha detta som stöd för att våra resultat har 
en påverkan på organisatorisk effektivitet, om än inte en direkt sådan. (Deci & Ryan, 
2000; Gagne & Deci, 2005; Weibel, 2007; Adler, 2001) 
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2.2	  Egen	  modell	  
I detta avsnitt presenteras en egen utformad modell härled från ovanstående teori. 
Nedan följer resonemang och argumentation kring själva utformningen av modellen.   
	  

	  
Fig. 3 – Egen modell byggd utifrån Weibel (2007). 
 
Weibel (2007) har ett fokus på att mäta sambandet mellan styrning och trovärdighet, 
genom att använda sig av internalisering som verktyg och indikator, och det är utifrån 
dennes studie som vår analysmodell ligger till grund. Genom att hänvisa till 
forskningen som pekar på sambandet mellan trovärdighet och organisatorisk 
effektivitet (Se: Weibel 2007; Adler, 2001; McEvily, Perrone & Zaheer, 2003) kan vi 
därför med fördel utgå från Weibel (2007) i utformningen av vår analysmodell.    
 
Även om vår modell i mångt och mycket är lik Weibels, har vi valt att göra små 
korrigeringar, beroende på den kontext vilken denna studie ämnar studera. 
Styrningskomponenten belöning/utvärdering anses exempelvis inte vara relevant för 
oss att mäta, eftersom denna typ av belöning i teorin ofta benämns i finansiella termer 
såsom bonusar. Detta är något som inte är omfattade på äldreboendena vi ämnar att 
undersöka och därför bortser vi från denna styrkomponent.  
 
Dessutom har vi jämställt de tre behoven autonomi, kompetens och social 
meningsfullhet. Konkret visas detta i modellen genom att de tre behoven har lika stor 
påverkan på internaliseringen. I Weibels modell är det tydligt att autonomi är 
viktigare än kompetens och social meningsfullhet. Enligt henne har autonomi dels en 
direkt påverkan på internalisering men även en påverkan på kompetens och social 
meningsfullhet vilket alltså gör att autonomi via detta även får en indirekt påverkan på 
internalisering. Vi väljer dock att jämställa dessa med utgångspunkt i 
självbestämmandeteorin, vilken vi tolkar ger de tre olika behoven lika stor betydelse 
och inte ger stöd för att autonomi skulle ha en överordnad påverkan i relation till de 
andra behoven.    
 
Vår modell utgår således enbart ifrån styrkomponenterna deltagande, återkoppling 
samt intentioner från överordnad. Dess påverkanssamband härleds teoretiskt till de 
olika behovskomponenterna, som sin tur påverkar graden av internalisering.  
 
 
	  



	   13	  

2.4	  Hypoteser	  
 
Utifrån de tendenser som utläses ur nuvarande forskning formuleras dessa hypoteser: 
 
Internalisering: 
 
H1-1 Anställda på privata äldreboenden har en högre grad av internalisering i 
jämförelse med anställda på kommunala äldreboenden. 	  
H0-1 Anställda på privata äldreboenden har inte en högre grad av internalisering i 
jämförelse med anställda på kommunala äldreboenden. 	  
	  
Autonomi: 
 
H1-2 – Anställda på privata äldreboenden har högre upplevd autonomi i jämförelse 
med anställda på kommunala äldreboenden.  
H0-2 - Anställda på privata äldreboenden har inte högre upplevd autonomi i 
jämförelse med anställda på kommunala äldreboenden. 
 
Känsla av kompetens: 
 
H1-3 - Anställda på privata äldreboenden har högre upplevd känsla av kompetens i 
jämförelse med anställda på kommunala äldreboenden. 
H0-3 - Anställda på privata äldreboenden har inte högre upplevd känsla av 
kompetens i jämförelse med anställda på kommunala äldreboenden.	  
 
Social meningsfullhet: 
 
H1-4 - Anställda på privata äldreboenden har högre upplevd social meningsfullhet i 
jämförelse med anställda på kommunala äldreboenden. 
H0-4 - Anställda på privata äldreboenden har inte högre upplevd social 
meningsfullhet i jämförelse med anställda på kommunala äldreboenden.	  
 
 
Deltagande: 
 
H1-5 - Anställda på privata äldreboenden upplever en högre grad av delaktighet i 
verksamheten i jämförelse med anställda på kommunala äldreboenden. 
H0-5 - Anställda på privata äldreboenden upplever inte en högre grad av delaktighet 
i verksamheten i jämförelse med anställda på kommunala äldreboenden.	  
	  
Återkoppling: 
 
H1-6 - Anställda på privata äldreboenden upplever en högre grad av återkoppling i 
verksamheten i jämförelse med anställda på kommunala äldreboenden.  
H0-6 - Anställda på privata äldreboenden upplever inte en högre grad av 
återkoppling i verksamheten i jämförelse med anställda på kommunala äldreboenden.	  
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Intention från överordnad: 
 
H1-7 - Anställda på privata äldreboenden upplever att de överordnade i högre grad 
arbetar för de anställa och organisation snarare än för sig själva i jämförelse med 
anställda på kommunala äldreboenden.  
H0-7 - Anställda på privata äldreboenden upplever att de överordnade i högre grad 
inte arbetar för de anställa och organisation snarare än för sig själva i jämförelse 
med anställda på kommunala äldreboenden. 
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3.	  Metod	  
Denna del är uppdelad i sex olika avsnitt. Nedan följer först en genomgång av 
studiens teori och tillvägagångssättet som tillämpades för att selektera ut den teori 
som slutligen användes. Därefter kommer delar som beskriver arbetet med urval, 
datainsamling, enkätutformning samt bortfall. Kapitlet avslutas med ett avsnitt kring 
hur analysen gick till. Det finns inget explicit avsnitt kring reflektioner, utan dess sker 
löpande i de olika avsnitten. 
  
Eftersom studien tar sin utgångspunkt i självbestämmandeteorin för att sedermera 
övergå till empirin, där teorin testas, antas studien ha en deduktiv ansats. (Johansson 
Lindfors, 1993) Den deduktiva ansatsen gör att teorin har en central roll i den här 
uppsatsen och det är den redan befintliga teorin som genomsyrar såväl inledningen 
och enkäten som detta metodavsnitt. Hur teorin speglats i enkätutformningen kommer 
att förklaras mer genomgående längre ner i detta kapitel. Metodkapitlet som helhet 
kommer att förklara hur vi har gått till väga för att testa teorin och även varför vi har 
valt att göra på detta sätt.  
 

3.1	  Metod	  avseende	  teorin	  
I inledningsfasen av studien fick vi tidigt indikationer på att olika typer av 
äldreboenden tycks styras på olika sätt. Därför söktes mycket teorier som grundar sig 
på olika typer av styrsystem. Men då detta ansågs för brett ville vi istället undersöka 
effekterna av den olika styrningen, det vill säga de anställdas effektivitet. Effektivitet 
och motivation var därför två begrepp som då fokuserades i sökningen. Efter att ha 
läst ett antal vetenskapliga artiklar inom området insåg vi att även detta var brett och 
svårdefinierat, varpå vi med hjälp av vår handledare lyckades finna 
självbestämmandeteorin. Denna teori, vilken fått en central del i studien, ser som 
beskrivs i teorikapitlet internalisering som en bakomliggande faktor till effektivitet. 
Istället för att undersöka det abstrakta begreppet effektivitet undersökte vi alltså 
bakomliggande faktorer som kan ha effekt på just effektiviteten. 
Självbestämmandeteorin ansågs relevant då den på en grundligare nivå går in på vad 
som påverkar en människa att vilja agera på ett önskvärt sätt. Dessutom har den aldrig 
tidigare applicerats i den kontext som vi undersöker, utan har dels enbart undersökts i 
vinstdrivande organisationer samt bland skolelevers eller barns förmåga och vilja att 
agera i sina lärares och föräldrars önskade riktning.  
 
De teorier och begrepp som sökts och behandlats i studien har främst hämtats från 
databaser såsom Google Scholar, Scopus och Summon. Vi valde dessa databaser 
eftersom artiklarna där är vetenskapligt granskade. Då vi skulle välja ut vilka artiklar 
som skulle användas utgick vi även från deras popularitet, det vill säga hur ofta de 
blivit citerade av andra forskare. För att sedermera fördjupa oss i teorin när vi väl 
hittat relevanta artiklar använde vi dessa artiklars referenslista för att på så sätt finna 
än fler artiklar inom området och öka kunskapen kring de begrepp som studerades.  
 
Självbestämmandeteorin har en central roll i denna studie och det är således den som 
utgjort den största delen av teorikapitlet. Då styrning enligt teorin påverkar behoven, 
vilka i sin tur påverkar internalisering har vi även kommit in på många 
ekonomistyrningsteorier. Dessa har i viss mån använts i studien, men har ändock fått 
begränsat utrymme. Detta gäller även psykologiska teorier, vilka behandlar social 
meningsfullhet och känsla av kompetens. Det kan tyckas rimligt att ge dessa typer av 
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teori ett större utrymme, men i likhet med tidigare liknande studier har vi medvetet 
valt att använda något förenklade definitioner av styrningskomponenterna för att 
kunna göra det möjligt att undersöka vår frågeställning. Vi är medvetna om att de 
definitioner som vi valt att utgå ifrån kan kritiseras för detta, men alltför komplexa 
definitioner av studiens styrningskomponenter skulle ha medfört stora problem att 
konstruera enkätfrågor för att mäta dessa. Sedan har vi också gjort vissa 
avgränsningar med avseende på denna studies kontext. Exempel på sådana 
avgränsningar som gjorts från tidigare teorier är hur ekonomistyrningslitteraturen 
beskriver deltagande i budgetprocessen eller hur den psykologiska teorin beskriver 
vad som påverkar människors självkänsla. Vår egen modell har dessutom modifierats 
något för att passa in i den aktuella kontexten. Ett exempel på detta är att 
styrningskomponenten belöningssystem/utvärdering har uteslutits ur vår studie. I och 
med dessa vägval är vi medvetna om att vår syn på självbestämmandeteorin och dess 
komponenter inte är den enda, men att den valts för att passa in på just äldreboenden.  
 

3.2	  Urval	  
Den population som undersökts i denna studie är anställda på äldreboenden som drivs 
i kommunal regi eller som ägs av företag med vinstintressen. Äldreboenden som 
exempelvis drivs av ideella föreningar eller liknande har inte undersökts och anställda 
på dessa boenden innefattas alltså inte i den undersökta populationen. Den totala 
populationen är således alla de anställda som arbetar på antingen kommunala 
äldreboenden eller privata äldreboenden med vinstintresse. Då tidsbegränsning har 
omöjliggjort en totalundersökning där man undersöker hela populationen har det 
blivit nödvändigt att göra ett urval ur populationen. Då utgångspunkten i den här 
studien var att testa en befintlig teori måste urvalet vara representativt för 
populationen för att vi skulle kunna dra några generella slutsatser om populationen 
(Johansson Lindfors, 1993).  
 
Urvalet som gjordes ur populationen var ett icke-sannolikhetsurval. Det vill säga att 
alla i populationen inte hade lika stor sannolikhet att bli utvalda för att besvara vår 
enkät. I ett sannolikhetsurval däremot har alla en bestämd sannolikhet att bli utvalda. 
Som nämnts ovan delades populationen in i två delar, anställda på privata 
äldreboenden och anställda på kommunala äldreboenden. Detta är hänförligt till den 
typ av icke-sannolikhetsurval som kallas för kvoturval. Vid kvoturval utgår man från 
att välja respondenter så att de efterfrågade kategorierna (kvoterna) fylls. Vanligtvis 
har man på förhand bestämt hur stort antal respondenter som skall efterfrågas i de 
aktuella kvoterna. Målet för ett kvoturval är att fördelningen mellan de olika kvoterna 
skall spegla den relativa fördelningen av individer i den totala populationen. (Bryman 
& Bell, 2011)  
 
Fördelningen av insamlad data mellan privata och kommunala boenden är inte jämnt 
fördelat 50/50, utan antal svar inkomna från kommunalt anställda var 72 % i 
jämförelse med 28 % från privat anställda. Vår ambition var, som tidigare nämnt, att 
svarsfördelningen skulle spegla de verkliga förhållandena vad gäller fördelningen av 
privata och kommunala äldreboenden i landet. Med tanke på att 80 % av alla 
äldreboenden i Sverige drivs kommunalt och ca 15 % drivs av stora privata ägare så 
anser vi oss nöjda, även om fördelningen utifrån dessa rådande förutsättningar hade 
kunnat vara ännu mer vriden åt kommunalt håll.  
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Metodlitteraturen anser att icke-sannolikhetsurval begränsar representativiteten och 
möjligheterna till generaliseringar, vilken påverkar den externa validiteten negativt 
(Johansson Lindfors, 1993; Bryman och Bell, 2011). Vi anser dock att vi genom vårt 
tillvägagångssätt har lyckats få en fördelning som speglar de verkliga förhållandena 
samt att vi fått in data från boenden i hela Sverige, inte enbart lokalt. Genom att få in 
enkäter från hela landet anser vi att representativiteten ökat gentemot hur det varit om 
vi exempelvis enbart sökt svar inom närområdet. Dessutom hade det inte varit möjligt 
att enbart samla in data i närområdet, då detta hade utgjort ett alldeles för litet urval 
sett till den totala populationen. 
 
Urvalet som gjordes i studien var ett så kallat icke-sannolikhetsurval. Mer konkret 
mejlade vi ett stort antal äldreboenden med en intresseförfrågan om att vara med i vår 
studie. Mejladresserna hittade vi via seniorval.se, en hemsida som listar samtliga 
äldreboenden i Sverige. Redan här föll de äldreboenden som inte hade angett någon 
mejladress till hemsidan bort från studien. Dessutom sorterades äldreboendena på 
denna hemsida efter bokstavsordning vilket ledde till att äldreboenden som börjar 
med bokstav som kommer sent i alfabetet inte heller kom med i studien, då vi redan 
tidigt fick ett stort antal äldreboenden som ville ställa upp i studien.  Efter att ha 
skickat ut en intresseförfrågan till respektive chef på äldreboendena var det sedan upp 
till dem att ställa upp eller ej. Syftet med att först skicka en intresseförfrågan istället 
för att skicka ut enkäterna på en gång bottnade dels i en slags artighet från vår sida, 
men också med en tanke att viljan att vara med från cheferna skulle medföra en högre 
svarsfrekvens. Då vi ansåg att vi redan tidigt fick tillräckligt med positiva svar avstod 
vi ifrån att ”ligga på” de boenden som inte hade svarat genom att skicka fler mejl eller 
att följa upp mejlen med ett telefonsamtal. Sannolikt hade detta kunnat leda till att vi 
fått fler äldreboenden att ställa upp i studien vilket skulle ge en än större 
empiriomfattning, men vi bedömde i detta skede att omfattningen av empiri skulle 
vara tillräcklig för att kunna få fram generaliserbara resultat. Antalet deltagare i 
studien hade också ökat om vi fortsatt att mejla de äldreboenden som kom senare i 
alfabetet, men även här resonerade vi att ytterligare deltagare inte var nödvändigt.  
 
Som vi beskrev tidigare tog vi kontakt med enhetscheferna istället för de som faktiskt 
skulle besvara enkäten. Givetvis kan det då ha varit en del enhetschefer som valt att 
stoppa sina anställda från att besvara enkäten trots att de hade varit intresserade av att 
göra det. Valet att kontakta enhetscheferna togs dels för att det kändes mer legitimt att 
gå via dem och inte bakom ryggen på dem, då påståendena i enkäten till mångt och 
mycket handlade om de anställdas relation till enhetscheferna. Dessutom hade det 
tagit enormt mycket längre tid att kontakta alla de anställda som nu istället nåddes via 
deras enhetschefer. Nu kan det dock ha varit så att enhetscheferna valde vilka av de 
anställda som skulle besvara enkäten. Eftersom vi inte har någon kontroll över vilka 
som besvarade enkäten vet vi inte om enhetscheferna lät alla anställda få chansen att 
delta eller om de endast gav enkäten till de anställda som chefen hade en bra relation 
med. 
 
I mejlet som skickades till enhetscheferna ”lockade” vi med att de som besvarade 
enkäten kunde vinna 10 stycken trisslotter. Detta var någonting som vi gjorde för att 
öka enhetschefernas incitament till att vilja få sina anställda att delta i 
undersökningen, men också för att visa vår tacksamhet över att de tog sig tid att 
hjälpa oss. Vi upplevde att vi förmodligen hade kunnat få många svar ändå, men tror 
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att detta pris ändå gjorde att vissa blev lite mer intresserade eftersom det var flera 
enhetschefer som var nyfikna och intresserade av priset.  
 

3.3	  Datainsamlingsmetod	  
Data som analyserats i den här studien är primärdata, vilken samlats in genom 
enkätstudier. Primärdata innebär att vi själva samlat in den empiri som kommer att 
analyseras (Dahmström, 2011). Djupintervjuer övervägdes länge som en alternativ 
datainsamlingsmetod, men valet föll slutligen på enkäter. En anledning till varför data 
beslutades samlas in med enkäter var att svarsfrekvensen bedömdes bli högre med 
detta än med intervjuer. Vidare ansågs enkäter i större grad passa in i studien, då 
syftet är att testa självbestämmandeteorin, vilket blir svårt att utröna ur ett fåtal 
intervjuer.  
 
Enkätundersökningar består av ett frågeformulär där frågorna är ställda utifrån de 
operationaliserade variablerna. Dessutom kan det vara bra att ställa flera frågor om 
samma variabel för att kunna jämföra svaren och se om de tyder på samma sak 
(Eliasson, 2012). Enkäten som skickades ut till de utvalda, vilka framgår under 
rubriken urval, var således uppbyggd utifrån de operationaliserade begreppen 
delaktighet i styrning, utvärdering och belöning, återkoppling och chefens avsikter, 
vilka förklarades i teorikapitlet. Genom att få svar kring dessa operationaliserade 
begrepp kan man därifrån säga något om sambandet mellan dem och graden av 
internalisering, vilket också operationaliserats och ställts frågor utifrån.  
 
Det finns många olika sätt att dela ut enkäter på. Den typ som eventuellt hade passat 
denna studie hade varit webbenkäter, där respondenterna besvarar enkäten genom att 
gå in på en länk via sin dator. Svaren från enkäterna hade då tilldelats oss direkt vid 
besvarandet och data hade omedelbart registrerats, vilket hade sparat mycket tid 
(Dahmström, 2011). Detta var emellertid inte den typ av enkät som valdes då vi ansåg 
att många skulle strunta i att besvara enkäten och bortfallet därmed hade blivit allt för 
stort. De som arbetar på äldreboenden använder troligen inte datorer i sitt dagliga 
arbete och skulle således behöva besvara enkäten på sin lediga tid. För att minska 
riskerna till ett sådant bortfall valdes istället enkäter som skulle besvaras skriftligt. Att 
åka runt till olika äldreboenden och dela ut enkäterna ansågs dock ta allt för lång tid 
och då det önskades få en så bred bild som möjligt, genom att få svar från hela 
Sverige, valde vi att skicka ut enkäterna via mejl samt i vissa fall via postenkäter. 
Postenkäter innebär, som namnet antyder, att enkäterna skickades med post, där ett 
svarskuvert bifogades så att respondenterna sedan kunde posta tillbaka de ifyllda 
enkäterna till oss. Fördelen med att mejla/posta var att vi kunde nå ut till fler 
respondenter och att en stor del av enhetscheferna faktiskt önskade detta. Nackdelen 
var att vi inte kunde ha fullständig kontroll över vilka som besvarade enkäten och det 
kan ha varit svårt för de som besvarade enkäten att få hjälp att tolka 
frågorna/påståenden om det var någon som de inte förstod (Dahmström, 2011). Detta 
försökte vi dock undvika genom att både ange mejladress och telefonnummer till oss i 
enkäten så att respondenterna skulle kunna höra av sig om det var någonting de 
undrade över.  
 
Alla som deltagit i undersökningen har varit anonyma, vilket vi också informerade 
enhetscheferna om i mejlet. Anledningen till anonymiteten var att vi ansåg att det 
skulle vara lättare för personerna att uttrycka sin verkliga åsikt om de inte var tvungna 
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att skriva vilka de är. Vi såg inte heller att redovisad identitet skulle addera något 
avgörande till resultatet och betraktades därmed inte som något nödvändigt. För att 
upprätthålla anonymiteten kommer vi heller inte att redovisa vilka äldreboenden som 
har deltagit i undersökningen.  
 

3.4	  Enkätutformning	  
Konstruktionen av enkäten är viktig för att kunna säkerställa validiteten av den data 
som samlas in med hjälp av den (Johansson Lindfors, 1993). Då studien ämnade att 
jämföra två typer av äldreboenden inleddes enkäten med en fråga om respondenterna 
arbetade på privata eller kommunala äldreboenden. Detta dels för att vi som sagt 
behövde dela in respondenterna i två grupper men även för att respondenterna skulle 
få en enkel första fråga och på så sätt känna sig lugnare. Därefter ställdes en rad 
påståenden som rörde internalisering, de bakomliggande behoven och 
styrkomponenterna. Alla påståenden som rörde samma område ställdes efter varandra 
för att få en bra struktur på enkäten så att den inte skulle uppfattas som rörig av 
respondenterna. Enligt metodlitteraturen är detta ett sätt att stärka validiteten på, då 
respondenterna vet vilket område i enkäten som behandlas. Vi försökte även att ha 
samma språk genom hela enkäten och valde att ”förenkla” vissa ord för att undvika 
missförstånd. Exempelvis användes ordet överensstämmelse istället för ord som 
kongruent (Dahmström, 2011; Johansson Lindfors, 1993; Trost, 2012). 
 
Påståendena som ställdes i enkäten övervägdes länge och noggrant för att de inte 
skulle uppfattas som ledande eller på annat sätt kunna missförstås av den som 
svarade. Därför använde vi heller inga negationer i påståendena, då dessa ofta leder 
till just missförstånd. Dessutom byttes rubrikerna till de olika begreppen/områdena för 
att respondenterna inte skulle ”fastna” på grund av att de exempelvis inte förstod vad 
internalisering betydde. Därför fick de påståenden som rörde internalisering rubriken 
”Förväntningar” istället för just internalisering. Vidare ställdes de flesta påståendena 
på samma sätt, nämligen: ”Jag upplever att…”. Avslutningsvis kortade vi ner enkäten 
så att varje område fick fyra-sju påståenden. Om det skulle ställas tio påståenden om 
varje område hade respondenterna med största sannolikhet tyckt att enkäten var för 
lång och därför inte orkat besvara den (Dahmström, 2011; Johansson Lindfors, 1993; 
Trost, 2012). 
 
Syftet med enkätfrågorna är att samla in empiri kring de variabler som innefattas i vår 
analysmodell. Dessa variabler är härledda utifrån de begrepp som är beskrivna i 
teorikapitlet (se Bilaga 2 för en utförligare bild över vilka påståenden som hör till 
vilka variabler). Enkätfrågorna kan därför ses som operationaliseringar av variablerna 
och därigenom fungera som mätinstrument. Med detta som utgångspunkt är det 
tämligen enkelt att inse betydelsen av enkätfrågornas utformning och att dessa faktiskt 
mäter de variabler som ligger till grund för hela analysen. Bryman & Bell (2011) 
benämner denna strävan att måtten verkligen ska mäta det som är avsett att mäta för 
valididet. En hög begrepps- och ytvaliditet eftersträvas med andra ord. För att nå 
denna eftersträvan har två tillvägagångssätt tillämpats vid utformningen av 
enkätfrågorna; konstruerande på egen hand och användandet av tidigare studiers 
enkätfrågor.  
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Den större majoriteten av påståendena har konstruerats av oss författare själva, på 
basis av de nyckelord som i teorin beskriver de olika variablerna. Ett exempel på detta 
är variabeln återkoppling. Teorikapitlet beskriver ett starkt samband mellan 
konstruktiv återkoppling och känsla av kompetens och definierar konstruktiv 
återkoppling som specifik i sitt innehåll, bra timad samt att den sker i lämplig miljö. 
Dessa nyckelord används sedan i enkätfrågorna för att kunna mäta hur väl 
respondenterna uppfattar och upplever graden av konstruktiv återkoppling på sin 
arbetsplats. Märk väl att nyckelorden i den teoretiska kontexten har bytts ut mot 
synonymer i enkätfrågorna, för att göra det mer lättförståeligt för respondenterna;  
	  
”Jag	  upplever	  att	  återkopplingen	  som	  ges	  från	  chefen	  är	  tydlig	  i	  sitt	  innehåll.”	  
	  
”Jag	  upplever	  att	  återkopplingen	  som	  ges	  från	  chefen	  sker	  vid	  rätt	  tillfälle.”	  
	  
”Jag	  upplever	  att	  återkopplingen	  som	  ges	  från	  chefen	  sker	  i	  lämpliga	  
sammanhang.”	  
	  
Sedan har vi också valt att vid vissa variabler använda oss av tidigare studiers 
enkätfrågor. Ett exempel på detta är frågorna rörande organisatoriskt stöd, som är en 
undervariabel till intention från överordnad. Där fann vi det lämpligt att välja ut vissa 
av Eisenbergers et al., (1986) konstruerade enkätfrågor för att mäta det upplevda 
organisatoriska stödet, eftersom dessa enkätfrågor fungerar som en slags 
utgångspunkt för många mer kontemporära studier inom området. Det kändes därför 
inte nödvändigt för oss att själva konstruera frågor för att fånga och mäta detta 
begrepp, utan valet föll på att istället ta tillvara på och tillämpa dessa redan 
existerande enkätfrågor.   
 
”Jag	  upplever	  att	  cheferna	  bemöter	  oss	  anställda	  med	  respekt.”	  
	  
”Mina	  chefer	  är	  förstående	  och	  förlåtande	  för	  misstag	  som	  sker.”	  
	  
”Mina	  chefer	  bryr	  sig	  om	  mina	  åsikter.”	  
	  
”Hjälp	  finns	  tillgängligt	  från	  min	  närmaste	  chef	  om	  jag	  har	  arbetsrelaterade	  
problem.”	  
	  
I bägge ovanstående exempel används flertalet enkätfrågor för att mäta en variabel 
och detta är genomgående i hela enkäten. Tanken med detta är att fånga en större 
omfattning av variablerna, eftersom variablerna är relativt komplexa och kan förklaras 
utifrån många teoretiska begrepp. Exempelvis definieras konstruktiv återkoppling 
utifrån ett antal olika faktorer som ovan beskrivet och det blir därför nödvändigt att 
ställa flertalet frågor för att innefatta samtliga dessa faktorer. Vad som då blir viktigt 
att ha i åtanke är att dessa olika indikatorer är pålitliga och följdriktiga, det vill säga 
att svaren från de olika indikatorerna ska korrelera med varandra. Detta betecknas 
som intern reliabilitet (Bryman & Bell, 2011). I ovan nämnda exempel med 
återkoppling betyder detta att höga värden på de tre frågorna som ställs samtliga är 
indikatorer på att återkopplingen är konstruktiv, medan låga värden på samtliga 
indikerar en återkoppling som inte är konstruktiv.   
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Vad gäller svarsalternativen finns det även där en rad regler att förhålla sig till. 
Exempelvis ska man inte ha för många eller för få svarsalternativ och 
svarsalternativen får inte överlappa varandra (Dahmström, 2011; Trost, 2012). I denna 
studie valdes det att ha fasta svarsalternativ på de ställda frågorna. Det vill säga inte 
öppna alternativ där respondenten fritt får skriva vad den vill, utan att det istället finns 
ett antal förutbestämda alternativ. Anledningen till att detta valdes var att detta ansågs 
vara lättare att koda och analysera.  
 
Den mätskala som användes benämns vanligtvis som kvotskala. Skalan delades in 
med de sex olika svarsalternativen 1-6, där 1 representerade ett mycket lågt värde 
(håller inte med) och där 6 representerade ett mycket högt värde (håller med). Att just 
sex svarsalternativ valdes berodde på att vi ville få respondenterna att ta ställning till 
antingen det ena eller andra hållet och inte bara göra det lätt för sig genom att välja 
det svarsalternativ som ligger i mitten, vilket man hade kunnat göra om det hade 
funnits ett udda antal svarsalternativ. När man använder sig utav en kvotskala finns 
det ett bestämt avstånd mellan de olika svarsalternativen, i det här fallet är avståndet 
mellan 1-2 lika stort som avståndet mellan 3-4. (Eliasson, 2006) 
 
Enkäten som de anställda skulle besvara innehöll mellan fyra-sju påståenden per 
komponent. Egentligen hade det varit önskvärt med fler frågor/påståenden för att 
kunna bekräfta deltagarnas åsikter, men detta undveks för att respondenterna inte 
skulle tycka att enkäten var för lång. Med tanke på att vi behandlade sju områden 
(internalisering, tre behov samt tre styrkomponenter) hade enkäten med största 
sannolikhet blivit allt för lång om det hade ställts 15 frågor/påståenden per område. 
Därför valde vi att begränsa antalet påståenden för att inte riskera ett stort bortfall.  
 

3.5	  Bortfall	  
Att beräkna bortfall i denna studie kan göras på flera olika sätt. Som beskrivet i 
urvalsavsnittet valde vi att först mejla ut intresseförfrågningar till enhetschefer på 
äldreboenden. Totalt skickades 260 intresseförfrågningar ut och av dessa 260 fick vi 
svar från 27 boenden som ville delta i undersökningen. Utifrån dessa siffror skulle 
bortfallet beräknas till 90 %. Ett annat sätt att beräkna bortfallet på är att utgå ifrån 
svarsfrekvensen från de 27 boendena som valde att tacka ja till att vara med i 
undersökningen. Av dessa 27 boenden fick vi in svar från 22, vilket ger en 
svarsfrekvens på 81 %. Bortfallet beräknas utifrån detta till 19 %. Dessa två typer 
betecknas som externt borfall (Bryman & Bell, 2011).  
 
Totalt fick vi in 176 besvarade enkäter. Av dessa var 24 på ett eller annat sätt inte 
besvarade fullt ut. Exempelvis hade vissa glömt att besvara frågorna på sista sidan, 
medan andra helt enkelt inte besvarat samtliga frågor. Det betecknas som intern 
bortfall och beräknas i denna studie till 14 % (Bryman & Bell, 2011). 
 
Beroende på hur man räknar på bortfallet varierar därmed procentandelen gällande 
detta, men vi anser inte att detta påverkar vår studie och vårt resultat negativt. 
Svarsfrekvensen var hög nog för att kunna genomföra vår undersökning ändå. 
Däremot hade troligen det interna bortfallet kunnat minskas genom att vi själva hade 
skrivit ut enkäterna och skickat dem via post till samtliga boenden. Misstag såsom att 
vissa respondenter missade att skriva ut sista sidan och därmed inte besvarade dessa 
påståenden hade troligtvis undvikits via detta tillvägagångssätt. Vi valde dock att i 
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stor utsträckning lyssna på deltagarnas önskemål om att få enkäterna skickade via 
mejl eftersom detta enligt cheferna skulle vara smidigare och underlätta distributionen 
av enkäterna till de anställda. Vi gjorde därför bedömningen att mejlalternativet skulle 
ge en större svarsfrekvens och gjorde också bedömningen att risken för internt bortfall 
inte var stor nog för att istället posta enkäterna.  
	  

3.6	  Analysens	  tillvägagångssätt	  
För att kunna analysera all data användes SPSS samt tilläggsprogrammet AMOS. 
Först och främst skapade vi ett antal variabler i SPSS, en variabel för varje påstående 
i enkäten. Därefter matades data in i systemet. I SPSS tog vi sedan fram olika index 
för varje variabel som ingår i vår modell. Indexen togs fram på så sätt att alla de 
svarsvärden som respondenterna hade angett rörande en viss variabel adderades och 
delades på antalet påståenden. De medelvärden/index som vi då fick fram var de som 
vi sedermera tog med oss till AMOS. Då man har en kontinuerlig beroende variabel 
och vill undersöka dess samband med flera oberoende variabler kan man använda sig 
av en regressionsanalys, för att finna en linje som sammanfattar sambandet mellan 
variablerna (Edling & Hedström, 2003). AMOS är ett tilläggssystem till SPSS som 
gör det möjligt att mäta regression i en hel modell och inte bara för ett steg, vilket 
man gör i SPSS. I AMOS ritade vi då upp vår modell utifrån de index som vi fått fram 
för varje variabel. Därefter gjordes en multipel regressionsanalys av modellen och på 
så sätt fick vi fram våra resultat. Detta tillvägagångssätt betecknas som Structural 
Equation Modeling (SEM). Vi övervägde länge om analysen skulle gått till såhär eller 
om vi skulle dela upp den i två delar. Alternativet till denna analys hade varit att vi till 
en början kunde ha mätt korrelationen mellan varje styrkomponent och det behov som 
teorin beskrivit att styrkomponenten har en påverkan på. Därefter hade vi kunnat 
övergå till att göra en regressionsanalys av de tre behovens påverkan på 
internalisering. Hade vi analyserat data på det sättet hade vi dock inte kunnat uttala 
oss om modellen som helhet. Detta alternativ hade vi därför endast med som en Plan 
B, om vi inte hade lyckats mäta hela modellen på en gång. Men då vi introducerades 
för AMOS och där kunde göra en multipel regressionsanalys (SEM) behövde vi 
därför inte dela upp analysen. 
 
Ett viktigt verktyg i resultat- och analysdelen var hypotesprövning. Genom att 
forumlera ett antal hypoteser utifrån vår teori var det möjligt för oss dra slutsatser om 
vår data stödde vår teori eller inte. Första steget i denna process var att säkerställa att 
vår data nådde upp till kravbilden, ifråga om exempelvis ett tillräckligt stort stickprov 
och att fördelningen av data var rimlig. Sedan formulerades två typer av hypoteser; en 
arbetshypotes och en nollhypotes, vilka är varandras motsatser. Arbetshypoteserna 
härleddes från vår teori och ger uttryck för de variabelsamband som är beskrivna i 
teorin. Det antas alltså finnas ett samband. Det motsatta gäller för nollhypotesen, som 
utgår ifrån att det inte finns något samband. Nollhypotesen var gällande som 
utgångspunkt inför undersökningen, eftersom syftet med själva undersökningen är att 
testa arbetshypotesen. Om arbetshypotesen hade varit gällande så hade det inte varit 
nödvändigt att genomföra undersökningen överhuvudtaget. För att kunna besvara våra 
hypoteser gjordes en multipel regressionsanalys (SEM) och i samtliga fall fick vi ett 
p-värde på 0.01, som indikerar att våra resultat är statistiskt signifikanta till 99 %. För 
att besvara våra hypoteser härledda från tidigare forskning gjordes enkla jämförelser 
av de olika gruppernas index. Dessa skillnader grupperna sinsemellan t-testades sedan 
för att utröna om dessa skillnader var statistiskt signifikanta. I resultatet kommer två 
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olika värden av signifikans presenteras. Det första värdet, som i resultatet presenteras 
som (sig.) är ett så kallat Levenes test där ett värde över 0.05 är önskvärt. Ett värde 
som överstiger detta är en förutsättning för att sedermera kunna signifikanstesta 
skillnaden. Signifikanstesten för medelvärdesskillnaden presenteras som (sig. 2-
tailed) och här skall värdet vara under 0.05 för att skillnaden skall vara signifikant. 
(Eliasson, 2013, s. 102)  
 
I inledningsfasen av analysen valde vi att först och främst skapa index av de 
påståenden som tillhör de olika variablerna. Syftet med detta är att reducera antalet 
variabler – hade vi inte valt att använda oss av index skulle var och en av frågorna 
betraktas som en enskild variabel och detta var något som vi naturligtvis inte önskade 
utifrån vår modell. Detta var också ett sätt att testa den interna reliabiliteten, genom 
att använda Cronbach´s Alpha vilket anger om svaren på de påståenden som ingår i 
ett index är korrelerade med varandra. Ett värde över .700 påvisar ett bra index och 
därmed en validerad intern reliabilitet, vilket var gällande för majoriteten av våra 
index. Endast autonomi och återkoppling nådde inte upp till riktmärke med .677 
respektive .663, men värden över .600 anses som acceptabla (Nunnally. & Bernstein, 
1994). I Bilaga 3 presenteras Cronbach’s alpha för samtliga våra index.  
 
Innan regressionsanalysen genomfördes testades om modellen och det insamlade 
datamaterialet passar varandra med hjälp av en så kallad Model fit. I Bilaga 4 finns en 
översikt över de olika metoder som mäter modellens matchning gentemot den 
insamlade datan. Här är det främst RMSEA vi valt att fokusera på. För alla de andra 
metoderna ska värdet vara så högt som möjligt (mellan 0-1), men för RMSEA betyder 
ett lägre värde en bättre anpassad modell. Således var ett lågt värde önskvärt.  
Enligt statistiklitteraturen anses ett värde <0.05 som en nära matchning av modell och 
data medan ett värde 0.05<0.08 anses som rimligt. Vidare säger litteraturen att 
modeller med en RMSEA över 0.1 inte bör användas (Browne & Cudeck, 1993). 
Vår modell fick värdet 0.097, vilket alltså är under 0.1 men ses ändå inte som ett bra 
värde. Då det ändå är under 0.1 anser vi att det är ett värde som gör att modellen går 
att testa. Även om vårt värde inte är optimalt så är det fortfarande tillräckligt för att 
kunna vara användbart och understryker validiteten i vår studie. En anledning till att 
RMSEA inte blev lägre kan ha varit att vi haft ett relativt litet stickprov. Totat ingick 
176 enkäter i undersökningen men för att mäta modeller på det här sättet krävs 
egentligen fler. En annan anledning till RMSEA-värdet kan vara att de tre 
styrkomponenterna har en för hög inbördes korrelation.  
 
Genom att tillämpa SEM i systemet Amos kunde vi utläsa en hel del uträkningar vilka 
visas i tabellform. Av dessa har vissa värden ansetts mer viktiga än andra att beakta. 
R² och regressionsvärdena är exempel på sådana värden som vi valt att beakta, medan 
standardavvikelse och kritiskt förhållande (critical ratio) är värden som vi inte valt att 
lägga fokus vid. Standardavvikelsen anger hur mycket de olika värdena avviker från 
medelvärdet och det kritiska förhållningssättet anger en observation på en 
slumpvariabel vilken har en ungefärlig standard normalfördelning. Dessa värden var 
inte på något sätt avvikande och ansågs dessutom inte ha samma betydelse i relation 
till resultaten i jämförelse med andra mått. Därför bortses dessa siffror i denna studies 
resultatavsnitt, men återfinns i Bilaga 5. Således kommer enbart regressionsvärden 
och R²-värden att presenteras i resultatet. Regressionsvärdet visar sambandet mellan 
en oberoende och en beroende variabel. Det vill säga att värdet anger hur mycket den 
beroenden variabeln ökar om den oberoende ökar med lika mycket. Vad gäller R²-
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värdet förklarar detta variansen inom modellen, alltså hur mycket av internalisering 
som kan härledas utifrån vår modell.  
Vad gäller regressionskoefficienterna genereras två olika värden; standardiserade 
(Beta) och ickestandardiserade (B). Vi väljer att rikta fokus på de standardiserade 
koefficienterna istället för de ickestandardiserade eftersom de standardiserade värdena 
passar bättre då man jämför de olika oberoende variablernas påverkan på den 
beroende variabeln för att se vilken som har den största påverkan, vilket vi avser att 
göra. Gällande R² finns det också här två olika typer av värden som går att använda; 
dels R², men också justerad R². Justerad R² syftar till att motverka att R² per 
automatik ökar med ett ökat antal variabler. Nackdelen blir dock att justerad R² inte 
kan tolkas som förklaringsgrad för den analyserade datauppsättningen, vilket ett R²-
värde kan. Vi väljer därför att beakta R²-värdet, även om vi är medvetna om att värdet 
kan vara något högre än det borde med tanke på antalet variabler i vår modell. Detta 
gör vi alltså då vi vill veta modellens förklaringsgrad, vilket ger en fingervisning på 
hur mycket data och modellen överensstämmer med varandra. (Andersson, Jorner & 
Ågren, 2007) 
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4.	  Resultat	  
I detta avsnitt kommer resultaten från vår undersökning presenteras i tabellform, med 
tillhörande förklaringar av tabellerna i textform. Strukturmässigt kommer avsnittet 
inledas med en presentation av indexen för de olika variablerna, med indexen för de 
privata respektive kommunala. Därefter presenteras en multipel regressionsanalys 
(SEM) av hela analysmodellen där syftet är att testa och mäta effekt samt hur stor 
förklaringsgrad av de beroende variablerna som kan hänföras de oberoende 
variablerna. Även här sker separata presentationer av de kommunala respektive 
privata data.  

4.1	  Index	  
För att kunna analysera all data som studien omfattades av blev det nödvändigt att ta 
fram index för vart och ett av de variabler som ingår i självbestämmandeteorin, och 
därigenom skulle analyseras. För att kunna besvara de olika delarna i 
självbestämmandeteorin ställdes det fyra-sju påståenden i den enkät som 
respondenterna besvarade. Varje påstående hade, som tidigare beskrivits, sex 
svarsalternativ, 1-6. Från dessa påståenden togs sedermera medelvärden fram för de 
båda grupperna. Dessa medelvärden är det som nedan benämns som index. För varje 
komponent som ingår i modellen kommer här efter en tabell att visas med index för 
de två undersökta grupperna. Kolumnen ”Antal” står för antalet respondenter som 
räknats in i indexet och kolumnen ”Index” anger medelvärdet, alltså det värde som 
sedermera används för att analysera modellen. För att sedan ta reda på om 
skillnaderna är statistiskt signifikanta har t-test använts.  
 

4.1.1	  Index	  internalisering	  
Ägandeform	   Antal	   Index	  
Privat	   49	   4,9286	  
Kommunal	   123	   5,0610	  

  
Tabellen visar hur indexen för internalisering är uppdelad efter typ av huvudman. I 
kolumnen ”index” har de anställda på privata äldreboenden angett ett medelvärde på 
4,9286 medan de anställda på kommunala äldreboenden bevarat enkäterna med ett 
medelvärde på 5,0610, vilket alltså är något högre. Eftersom det första sig.-värdet är 
0,040 och därmed under 0,05 kan vi inte gå vidare och se till det andra värdet vilket 
betyder att denna skillnad inte signifikant. 
  

4.1.2	  Index	  autonomi	  
Ägandeform	   Antal	   Index	  
Privat	   47	   4,3298	  
Kommunal	   122	   4,2705	  

 
Vad gäller behovet av autonomi kan vi dock se att anställda på privata äldreboenden 
har besvarat enkäten med högre värden (medel=4,3296) än vad anställda på 
kommunala äldreboenden gjort (4,2705). Här är det första sig.-värdet signifikant men 
då sig. (2-tailed) är över 0,05 är inte heller denna skillnad signifikant. 
 

Sig.	   Sig.	  (2-‐tailed)	  
0,040	   0,370	  

Sig.	   Sig.	  (2-‐tailed)	  
0,907	   0,716	  
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4.1.3	  Index	  känsla	  av	  kompetens	  
Ägandeform	   Antal	   Index	  
Privat	   48	   5,2760	  
Kommunal	   126	   5,4048	  
	  
Behovet känsla av kompetens var det behov som fick det högsta medelvärdet, både 
bland privata och kommunala äldreboenden. Index blad de anställda på kommunala 
äldreboenden blev 5,4048 och bland de privata något lägre, 5,2760. Vad gäller 
skillnaden mellan index för känsla av kompetens är denna inte statistiskt signifikant 
eftersom de båda signifikansvärdena är över 0,05. 
 

4.1.4	  Index	  social	  meningsfullhet	  
Ägandeform	   Antal	   Index	  
Privat	   47	   4,7660	  
Kommunal	   125	   4,7360	  
	  
Social meningsfullhet var den variabel där indexen för de båda grupperna var mest 
lika varandra. Anställda på privata äldreboenden angav som medel 4,7660 medan 
anställda på kommunala äldreboenden fick ett index på 4,7360. Båda dessa sig.-
värden överstiger 0,05 vilket gör att skillnaden ej är signifikant.  
	  

4.1.5	  Index	  deltagande	  
Ägandeform	   Antal	   Index	  
Privat	   46	   4,4130	  
Kommunal	   125	   4,2940	  
	  
Utifrån de påståenden som rörde styrkomponenten deltagande angav de anställda på 
privata äldreboenden ett litet högre värde (4,4130) än de anställda på kommunala 
äldreboenden som angav ett värde på 4,2940. Likt ovanstående komponent överstiger 
här båda sig.-värdena 0,05 vilket gör att skillnaden inte är signifikant.  
	  

4.1.6	  Index	  återkoppling	  
Ägandeform	   Antal	   Index	  
Privat	   44	   4,0779	  
Kommunal	   122	   4,2037	  
	  
Återkoppling var den styrkomponent som det ställdes flest antal påståenden kring. De 
sju påståendena genererade ett index för privata äldreboenden på 4,0779, medan 
indexet 4,2037 togs fram för kommunala äldreboenden. Skillnaden är dock inte 
signifikant då sig. (2-tailed) är högre än 0,05. 
 

	  
	  

Sig.	   Sig.	  (2-‐tailed)	  
0,516	   0,238	  

Sig.	   Sig.	  (2-‐tailed)	  
0,612	   0,879	  

Sig.	   Sig.	  (2-‐tailed)	  
0,949	   0,556	  

Sig.	   Sig.	  (2-‐tailed)	  
0,672	   0,511	  



	   27	  

4.1.7	  Index	  intention	  från	  överordnad	  
Ägandeform	   Antal	   Index	  
Privat	   42	   4,7421	  
Kommunal	   120	   4,7958	  
	  
Intention från överordnad var ytterligare en variabel där de båda gruppernas index 
inte skiljer sig nämnvärt ifrån varandra.  Index för det anställda på kommunala 
äldreboenden blev 4,7958 samt 4,7421 för anställda på privata äldreboenden. Inte 
heller denna skillnad är signifikant eftersom sig.(2-tailed) är högre än 0,05. 
	  

4.2	  Test	  av	  modell	  	  
Nedan kommer data presenteras i tabellform för de kommunala respektive de privata 
utifrån modellen. Modellens syfte är att undersöka till vilken grad styrningseffekten 
förklarar behoven som sin tur förklarar internalisering, utifrån den insamlade empirin. 
Styrningskomponenterna blir i denna modell oberoende variabler i relation till 
behoven, som då är beroende variabler. Men eftersom behoven är mellanliggande 
variabler i modellen blir de också oberoende variabler i relation till internalisering, 
där internalisering blir den beroende variabeln. Ett helhetstest av styrning och 
självbestämmandeteorin i relation till internalisering är alltså syftet med detta, där de 
olika estimaten visar hur mycket var och en av de oberoende variablerna påverkar de 
beroende variablerna. Dessa definieras som B eller Beta, beroende på om värdet är 
standardiserat eller ej, och ses som regressionsanalysens huvudresultat eftersom dessa 
indikerar huruvida effekten på den beroende variabeln är positiv eller negativ vid en 
förändring i den oberoende variabeln.   
 
Estimaten i tabellen indikerar alltså om effekten är positiv eller negativ samt hur stor 
effekten är. Här väljer vi att titta på de standardiserade estimaten i nedre tabellen 
istället för de icke-standardiserade i tabellen ovan.  
 
Slutligen redovisas en tabell för hur stor R² är i respektive grupp. R² indikerar hur stor 
förklaringsgrad av internalisering som kan mätas utifrån modellen. Med andra ord; till 
vilken grad modellen kan förklara internalisering och till vilken grad som andra 
faktorer påverkar. Dessa värden går mellan 0 & 1 och anger andelen förklarad varians 
i modellen. Detta kan utläsas som procent och ju högre värde, desto större 
förklaringsgrad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sig.	   Sig.	  (2-‐tailed)	  
0,392	   0,775	  
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4.2.1	  Regression	  -‐	  privata	  
	  

	  	  
Regressionsvärde	  
(B)	   Signifikansnivå	  

Deltagande	  -‐>	  Autonomi	   0,668	   ***	  
Återkoppling	  -‐>	  Känsla	  av	  kompetens	   0,492	   ***	  
Intention	  från	  överordnad	  -‐>	  Social	  meningsfullhet	   1,061	   ***	  
Autonomi	  -‐>	  Internalisering	   0,001	   0,995	  
Känsla	  av	  kompetens	  -‐>	  Internalisering	   0,547	   ***	  
Social	  meningsfullhet	  -‐>	  Internalisering	   0,426	   ***	  

 

	  	  
Regressionsvärde	  
(Beta)	  

Deltagande	  -‐>	  Autonomi	   0,857	  
Återkoppling	  -‐>	  Känsla	  av	  kompetens	   0,594	  
Intention	  från	  överordnad	  -‐>	  Social	  meningsfullhet	   0,952	  
Autonomi	  -‐>	  Internalisering	   0,001	  
Känsla	  av	  kompetens	  -‐>	  Internalisering	   0,395	  
Social	  meningsfullhet	  -‐>	  Internalisering	   0,538	  

 
Ovan visar tabellerna regressionen mellan variablerna med enbart data från privat 
anställda. Vi väljer att beakta de standardiserade estimaten i nedre tabellen med 
hänvisning till det som beskrivits i metoden. Således visar siffrorna att deltagande har 
en positiv effekt på autonomi med 0,857, att återkoppling har en positiv effekt på 
känsla av kompetens med 0,594 samt att intention från överordnad har en positiv 
effekt på social meningsfullhet med 0,952. Vad gäller internalisering mäts effekten av 
samtliga behoven på samma gång. Estimaten visar där att social meningsfullhet har en 
positiv effekt på 0,538,, att känsla av kompetens har en positiv effekt på 0,395 samt 
att autonomi har en positiv effekt på 0,001. 
  
Samtliga dessa estimat är signifikanta till 99 %. Detta kan vi utläsa i kolumnen P i den 
övre tabellen, där *** innebär 0,01. Detta innebär att resultaten är tillförlitliga i 99 % 
av fallen. Enda undantaget är autonomins effekt på internalisering, som har ett p-
värde på ,995. Med andra ord kan vi inte statistiskt säkerställa denna siffra och dess 
effekt.  
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4.2.2	  Styrningens	  indirekta	  påverkan	  på	  internalisering	  -‐	  privata	  
Tabellerna ovan visar endast den direkta påverkan mellan de olika variablerna. 
Styrkomponenterna antas dock även ha en indirekt påverkan på internaliseringen. För 
att räkna ut den indirekta påverkan multipliceras den direkta påverkan mellan 
styrningen med den direkta påverkan mellan behovet och internalisering. Den 
indirekta påverkan mellan styrkomponenterna och internalisering illustreras nedan. 
	  

Styrkomponent Formel Indirekt estimat 
Deltagande 
 

0,857*0,001 0,000857 

Återkoppling 
 

0,594*0,395 0,23463 

Intention från 
överordnads 

0,952*0,538 0,512176 

*Deltagandes indirekta påverkan på internalisering för anställda på privata äldreboenden kan 
vi ej uttala oss om då dessa estimat ej är signifikanta.  
 
Då estimatet för autonomins påverkan på internalisering inte var statistisk signifikant 
väljer vi att endast beakta återkoppling och intention från överordnad vad gäller 
styrkomponenternas indirekta påverkan på internalisering. Av tabellen ovan framgår 
att dessa styrkomponenter har en positiv indirekt påverkan på internalisering med 
värdet 0,235 respektive 0,512. 
	  

4.2.3	  Modellens	  förklaringsgrad	  -‐	  privata	  
	  
	  	   r2	  
Internalisering	   0,657	  
	  
Ovan tabell visar alltså R² för modellen utifrån privata data, vilket i detta fall är ,657. 
Denna siffra anger därmed förklarad varians som kan förklaras i modellen. 
Internalisering kan i detta fall förklaras till 65.7 % av modellens variabler. Resterande 
34.3 % förklaras av andra icke av modellen beaktade faktorer.    
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4.2.4	  Regression	  -‐	  kommunala	  
 

	  	  
Regressionsvärde	  
(B)	   Signifikansnivå	  

Deltagande	  -‐>	  Autonomi	   0,717	   ***	  
Återkoppling	  -‐>	  Känsla	  av	  kompetens	   0,216	   ***	  
Intention	  från	  överordnad	  -‐>	  Social	  meningsfullhet	   1,076	   ***	  
Autonomi	  -‐>	  Internalisering	   0,184	   ***	  
Känsla	  av	  kompetens	  -‐>	  Internalisering	   0,39	   ***	  
Social	  meningsfullhet	  -‐>	  Internalisering	   0,315	   ***	  
	  

	  	  
Regressionsvärde	  
(Beta)	  

Deltagande	  -‐>	  Autonomi	   0,828	  
Återkoppling	  -‐>	  Känsla	  av	  kompetens	   0,488	  
Intention	  från	  överordnad	  -‐>	  Social	  meningsfullhet	   0,922	  
Autonomi	  -‐>	  Internalisering	   0,238	  
Känsla	  av	  kompetens	  -‐>	  Internalisering	   0,303	  
Social	  meningsfullhet	  -‐>	  Internalisering	   0,488	  
	  
	  
Ovanstående tabeller visar insamlad kommunal data. Dessa skiljer sig något åt i 
jämförelse med privata data. Bland annat finner vi en något lägre positiv effekt på 
deltagande av autonomi; 0,828.  Även den positiva effekten i relationen återkoppling 
à känsla av kompetens och intention från överordnad à social meningsfullhet är 
svagare; 0,488 respektive 0,922. Gällande internalisering är den positiva effekten på 
denna av social meningsfullhet uppskattad till 0,488, 0,303 gällande känsla av 
kompetens samt 0,238 gällande autonomi. Återigen är den positiva effekten lägre i 
samtliga fall i jämförelse med de privata.  
 

4.2.5	  Styrningens	  indirekta	  påverkan	  på	  internalisering	  –	  kommunala	  
	  

Styrkomponent Formel Indirekt estimat 
Deltagande 0,828*0,238 0,197064 

Återkoppling 
 

0,488*0,303 0,147864 

Intention från 
överordnads  

0,922*0,488 0,449936 

 
För anställda på kommunala äldreboenden var samtliga estimat statistiskt signifikanta 
och således kunde indirekt påverkan räknas ut för alla de tre styrkomponenterna. 
Även för de kommunala äldreboendena visade det sig att intention från överordnad 
var den styrkomponent som hade störst indirekt påverkan på internalisering, med det 
positiva värdet 0,450. Återkopplingens indirekta positiva effekt estimerades till 0,148, 
vilket alltså är något lägre än för privata äldreboenden. Vidare estimerades 
deltagandes indirekta positiva effekt till 0,197. 
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4.2.6	  Modellens	  förklaringsvärde	  -‐	  kommunala	  
	  
	  	   r2	  
Internalisering	   0,589	  
	  
Ovan tabell visar alltså R² för modellen utifrån kommunala data, vilket i detta fall 
innebär att modellens förklaringsgrad av internalisering uppgår till 58.9 %. Denna 
siffra skiljer sig något från R² vad gäller de privata och är något lägre i jämförelse.  
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5.	  Analys	  	  
Detta avsnitt syftar till att analysera siffrorna från resultatdelen. Detta sker genom att 
i ett första avsnitt pröva de hypoteser som formulerats från inlednings- och 
teorikapitlet samt i andra avsnittet besvara de påståendena som härletts från 
teorikapitlet. Sista avsnittet behandlar sådant från resultatdelen som inte innefattas 
av varken hypoteserna eller påståendena, dvs. R²-värdet. 

5.1	  Hypotesprövning	  
Genom att jämföra de olika indexen för modellens variabler mellan anställda på 
privata respektive kommunala äldreboenden ser vi ingen riktigt tydlig röd tråd. Efter 
att ha studerat tidigare forskning gjordes antagandet att privata äldreboenden skulle ha 
högre värden än kommunala på samtliga. Men någon sådan klar skillnad kunde vi inte 
finna utan det var snarare knappt hälften av indexen som var högre för privata 
äldreboenden än för kommunala. Dock är samtliga skillnader, förutom känsla av 
kompetens, inte statistiskt signifikanta och därför kan vi varken förkasta eller bekräfta 
de hypoteserna. Nedan följer en genomgång av studiens hypoteser.  
 
Internalisering: 
H1-1. Anställda på privata äldreboenden har en högre grad av internalisering i 
jämförelse med anställda på kommunala äldreboenden. 	  
H0-1. Anställda på privata äldreboenden har inte en högre grad av internalisering i 
jämförelse med anställda på kommunala äldreboenden. 	  
	  
Resultatet visade att anställda på privata äldreboenden hade ett index på 4,9286 
medan anställda på kommunala äldreboenden hade ett index på 5,0610. Men 
skillnaden är dock inte signifikant och vi kan därför inte dra några slutsatser utifrån 
resultatet. 	  
	  
Autonomi: 
H1-2 – Anställda på privata äldreboenden har högre upplevd autonomi i jämförelse 
med anställda på kommunala äldreboenden.  
H0-2 - Anställda på privata äldreboenden har inte högre upplevd autonomi i 
jämförelse med anställda på kommunala äldreboenden. 
 
	  
Känsla av kompetens: 
H1-3 - Anställda på privata äldreboenden har högre upplevd känsla av kompetens i 
jämförelse med anställda på kommunala äldreboenden. 
H0-3 - Anställda på privata äldreboenden har inte högre upplevd känsla av 
kompetens i jämförelse med anställda på kommunala äldreboenden.	  
	  
Anställda på privata äldreboenden angav ett medelvärde på 5,2760 på de påståenden i 
enkäten som rörde känsla av kompetens. Detta var något lägre än det index som 
anställda på kommunala äldreboenden angav (5,4048). Dock kunde inte heller denna 
hypotes förkastas då skillnaderna inte var signifikanta.  
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Social meningsfullhet: 
H1-4 - Anställda på privata äldreboenden har högre upplevd social meningsfullhet i 
jämförelse med anställda på kommunala äldreboenden. 
H0-4 - Anställda på privata äldreboenden har inte högre upplevd social 
meningsfullhet i jämförelse med anställda på kommunala äldreboenden.	  
	  
Indexen som togs fram för social meningsfullhet var likvärdiga varandra, men det 
index som togs fram för anställda på privata äldreboenden var lite högre än indexet 
för anställda på kommunala äldreboenden. Det privata indexet blev 4,7660 och det 
kommunala 4,7360. Denna skillnad är dock inte heller signifikant och vi kan därför 
inte dra några slutsatser utifrån detta.	  
	  
Deltagande: 
H1-5 - Anställda på privata äldreboenden upplever en högre grad av delaktighet i 
verksamheten i jämförelse med anställda på kommunala äldreboenden. 
H0-5 - Anställda på privata äldreboenden upplever inte en högre grad av delaktighet 
i verksamheten i jämförelse med anställda på kommunala äldreboenden.	  
	  
Inte heller hypotesen för styrkomponenten deltagande kan bekräftas, trots att det 
visade sig att anställda på privata äldreboenden hade ett högre index (4,4130) än vad 
anställda på kommunala äldreboenden hade (4,2940) då skillnaden ej var signifikant.  
	  
Återkoppling: 
H1-6 - Anställda på privata äldreboenden upplever en högre grad av återkoppling i 
verksamheten i jämförelse med anställda på kommunala äldreboenden  
H0-6 - Anställda på privata äldreboenden upplever inte en högre grad av 
återkoppling i verksamheten i jämförelse med anställda på kommunala äldreboenden.	  
	  
För styrningskomponenten återkoppling fick privata äldreboenden ett index på 4,0779 
medan kommunala äldreboenden fick ett index på 4,2037. Trots detta kan hypotesen 
inte förkastas då skillnaden inte var signifikant. 
	  
Intention från överordnad: 
H1-7 - Anställda på privata äldreboenden upplever att de överordnade i högre grad 
arbetar för de anställa och organisation snarare än för sig själva i jämförelse med 
anställda på kommunala äldreboenden. 
H0-7 - Anställda på privata äldreboenden upplever att de överordnade i högre grad 
inte arbetar för de anställa och organisation snarare än för sig själva i jämförelse 
med anställda på kommunala äldreboenden. 
	  
Vad gäller intention från överordnad togs indexen 4,7421 respektive 4,7958 fram för 
privata och kommunala äldreboenden. Men då skillnaden inte var signifikant går det 
ej att dra några slutsatser utifrån detta. 
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Sammanfattningsvis kan vi konstatera att samtliga skillnader indexen emellan inte är 
statistiskt signifikanta vilket innebär att det inte är möjligt att dra några slutsatser 
utifrån dessa resultat. Dock syntes inga entydiga skillnader mellan de olika typerna av 
äldreboenden, utan indexen för var och en av modellens komponenter var tämligen 
likvärdiga. Detta kan bero på att det kanske inte finns någon skillnad mellan de olika 
äldreboendena avseende styrning. Tidigare forsning har ju dock antytt det styrningen 
skiljer sig åt (se: Angelis & Jordahl, 2014, Stolt, Blomqvist & Winblad, 2010 & 
Gustafsson & Szebehely, 2007), men resultaten visar att det i sådana fall åtminstone 
inte får någon större effekt.  
 
Hur kommer det sig att vårt antagande om att privata äldreboenden har en högre grad 
av internalisering i jämförelse med kommunala inte stämmer utifrån studiens resultat? 
Återigen kan detta förklaras av en rad olika omständigheter. En förklaring kan vara att 
antagandena var något tillspetsade och att skillnaderna i styrning mellan kommunala 
och privata äldreboenden är något överdrivna – kanske är skillnaden inte så stor. 
Detta resonerar även Angelis & Jordahl (2014) kring och menar att det i vissa fall är 
en större varians inom grupperna än emellan. Möjligtvis är det inte ägandeformen 
som är den avgörande styrningsfaktorn här, utan att det finns andra variabler som i 
större utsträckning påverkar styrningens utformning.   
 
Ett annat tänkbart scenario kopplat till detta kan vara, som tidigare nämnt, att 
styrningen faktiskt ter sig olika men att effekten blir densamma i slutänden. 
Kommunala indexen för styrningskomponenten återkoppling är exempelvis högre än 
det motsvarande privata indexen, medan förhållandet är det motsatta gällande 
deltagande. Detta skulle kunna vara en indikation på att de styrs olika, men att 
effekten gällande grad av internalisering i slutänden ändå blir likvärdig. Å andra sidan 
är dessa skillnader inte särskilt stora, som tidigare nämnt ovan, och därmed är det 
svårt att dra en sådan slutsats. Ytterligare förklaringar till resultaten skulle kunna 
härledas till själva studiens utformning och skulle kunna vara av mer metodmässig 
karaktär, såsom mätproblematik och urvalsomfång.  
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5.2	  Prövning	  av	  P1-‐P6	  
	  
P1. Autonomi har en positiv effekt på internalisering 
 
Ägandeform	   Autonomi	  -‐>	  Internalisering	  
Privat	   0,001	  
Kommunal	   0,238	  

 
P2. Känsla av kompetens har en positiv effekt på internalisering 
 
Ägandeform	   Känsla	  av	  kompetens	  -‐>	  Internalisering	  
Privat	   0,395	  
Kommunal	   0,303	  

 
P3. Social meningsfullhet har en positiv effekt på internalisering 
 
Ägandeform	   Social	  meningsfullhet	  -‐>	  Internalisering	  
Privat	   0,538	  
Kommunal	   0,488	  
	  
P4. Hög grad av delaktighet i verksamheten har en positiv effekt på autonomi 
 
Ägandeform	   Deltagande	  -‐>	  Autonomi	  
Privat	   0,857	  
Kommunal	   0,828	  
	  
P5. Hög grad av återkoppling i verksamheten har en positiv effekt på känsla av 
kompetens 
 
Ägandeform	   Återkoppling	  -‐>	  Känsla	  av	  kompetens	  
Privat	   0,594	  
Kommunal	   0,488	  

 
P6. Om överordnade arbetar för de anställa och organisation snarare än för sig 
själva, finns ett positivt samband med social meningsfullhet.  
 
Ägandeform	   Intention	  från	  överordnad	  -‐>	  Social	  meningsfullhet	  
Privat	   0,952	  
Kommunal	   0,922	  

 
Av Beta-värdena redovisade i resultatdelen (och extra förtydligat ovan) framgår det 
tydligt att samtliga påståenden härledda från teorin ligger i linje med dessa. I samtliga 
påståenden, P1-P6, visar estimaten att det finns en positiv effekt, både vad gäller de 
privata och de kommunala äldreboendena, på den beroende variabeln i dess relation 
med den oberoende. Därmed bekräftar den insamlade empirin den teori som studien 
utgått ifrån ifråga om dessa relationer.  
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Även om tendenserna är lika emellan de båda olika grupperna, vad gäller Beta-
värdena, urskiljer sig de privata med genomgående något högre värden är de 
kommunala (förutom vad gäller autonomins påverkan på internalisering, vilken dock 
inte var statistiskt signifikant). Det tycks alltså finns ett litet, men ändock, starkare 
positivt samband bland de privata. Detta är något som vi i denna studie inte lägger 
någon stor vikt vid dock, utan betoningen läggs vid att resultatet visar ett starkt 
positivt samband och kan förklara relationen mellan styrning och internalisering 
genom behovskomponenterna generellt, vilket bekräftar självbestämmandeteorin. 
Detta konstaterande är viktigare än en jämförelse av värdena grupperna sinsemellan, 
eftersom styrkan i sambandet inte är ett mått som indikerar en högre eller lägre grad 
av internalisering i detta fall. Resultatet ger därför stöd till Weibel (2007) och dennes 
antagande om att en lyckad implementerad styrning har en positiv effekt på 
behovskomponenterna som i sin tur ökar graden av internalisering.  
 
Om vi ser till styrningskomponenternas indirekta påverkan på internalisering är det 
tydligt att intention från överordnad är den styrkomponent som har störst påverkan, 
detta gäller både för privata och kommunala äldreboenden. Dessutom visade resultatet 
att behovskomponenten social meningsfullhet, vilken påverkas av intention från 
överordnad, var den behovskomponent som hade störst inverkan på internalisering. 
Således tycks den överordnades intention vara den viktigaste styrkomponenten för att 
uppnå en hög internalisering och således är det önskvärt för äldreboendena att lägga 
en stor fokus inom detta område. Detta resultat är intressant eftersom tidigare 
forskning, (se: Angelis & Jordahl, 2014, Stolt, Blomqvist & Winblad, 2010 &  
Gustafsson & Szebehely, 2007) inte har beaktat varken social meningsfullhet eller 
intention från överordnad, trots att denna studie pekar på att dessa komponenter har 
en stor påverkan. På samma sätt är det tydligt att behovskomponenten autonomi har 
den lägsta påverkan på internalisering i modellen, vilket i viss mån motstrider Deci & 
Ryan (2000) och Gagne & Deci (2005) och deras antagande om att autonomi är 
grundläggande för att uppnå internalisering. Det går därmed utifrån detta resultat att 
ifrågasätta huruvida den är så pass grundläggande som Deci & Ryan (2000) samt 
Gagne & Deci (2005) antar. Med detta i åtanke gjordes därför ett test där 
komponenterna deltagande och autonomi raderades från modellen och testade även 
denna nya modell med hjälp av Amos. Denna nya modell fick en mycket bättre model 
fit än den ursprungliga modellen och visade således att det insamlade datamaterialet 
passade den nya modellen bättre. Detta väcker självfallet frågetecken kring hur stor 
betydelsen av autonomi de facto är, även om tidigare studier understyrker vikten av 
det och denna studies resultat pekar på ett svagt positivt samband.   
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5.3	  Modellens	  förklaringsvärde	  
Internaliseringens R²-värde utifrån modellen är ingenting som vi ställt några 
påståenden eller hypoteser kring. Men vi anser ändå att det är av intresse att analysera 
detta värde då det förklarar variansen inom internalisering, vilket kan stärka vår 
undersökta modell. R²-värdet som vi fick fram för internalisering för privata 
äldreboenden är 67%, vilket betyder att 67% av internaliseringen förklaras av 
modellen. Resterande 33% av variansen inom internalisering förklaras således av 
någonting annat. För kommunala äldreboenden var R²-värdet 59% vilket gjorde att 
41% av variansen förklaras av någonting annat än de oberoende variablerna i 
modellen. Dessa ytterligare faktorer som påverkar internalisering har vi inte studerat 
och vi kan därför inte dra några slutsatser kring dessa. Att två tredjedelar av 
internalisering, för privata äldreboenden, kan förklaras av den modell som tagits fram 
ses givetvis som en bekräftelse på att modellen fungerar. Däremot är vi medvetna om 
att R²-värdet har en tendens att öka då modellen innehåller fler oberoende variabler 
och således kan värdet vara något missvisande. Därför låter vi inte enbart detta värde 
ligga till grund för besvarandet av syftet, utan för att dra slutsatser kring huruvida 
självbestämmandeteorin kan förklara styrningens påverkan på internalisering krävs 
det även att vi ser detta värde tillsammans med de Beta-värden som beskriver de 
oberoende variablernas samband med internalisering.  

 
	  
	   	  



	   38	  

6.	  Slutsats	  
 
För att kunna dra några slutsatser av det analyserade datamaterialet måste detta 
kopplas tillbaka till studiens syfte.  
 
”Mot bakgrund av detta ämnar studien att testa om självbestämmandeteorin kan 
förklara sambandet mellan den formella styrningen och begreppet internalisering i 
privatägda respektive kommunalt ägda äldreboenden. Genom att undersöka de 
anställdas uppfattningar om styrningen inom respektive äldreboende är syftet att 
mäta graden av internalisering och sedan göra en jämförelse emellan de två typerna 
av äldreboendena.”     
	  
Utifrån insamlad empiri och analys är det möjligt att besvara studiens syfte; 1) 
Resultatet bekräftar ett starkt samband mellan styrningskomponenterna och 
behovskomponenterna samt mellan behovskomponenterna och internalisering. 2) 
Styrningen är också den relativt lik i de båda grupperna, även om det finns större 
varians här. Bland de kommunala är värdena högre i fråga om återkoppling och 
intention från överordnad, medan värdena är högre bland de privata gällande 
deltagande. Kurvorna följer dock varandra och tendenserna är lika grupperna emellan. 
3) Graden av internalisering är jämlik i båda grupperna, med en lätt övervikt för de 
kommunala. 
	  
Utifrån detta kan sedan en rad slutsatser dras. Resultatet påvisar att det bevisligen 
finns ett starkt samband mellan styrning och internalisering och därmed bekräftas 
självbestämmandeteorin, men de båda grupperna har så pass lika värden att det inte 
går utröna om internaliseringen är märkbart bättre eller sämre i jämförelse grupperna 
emellan. Gällande styrkomponenterna visar resultatet att styrningskomponenten 
intention från överordnad har störst inverkan på grad av internalisering, medan 
styrningskomponenten återkoppling har en mycket liten sådan. Resultatet indikerar att 
effekten av styrningen i de båda grupperna är likvärdig och således blir effekten i 
slutänden likvärdig även gällande graden av internalisering.  
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7.	  Slutdiskussion	  
 
Då vi jämför resultaten av denna studie med tidigare forskning kan vi konstatera att 
det finns en hel del skillnader. Tidigare studier (se: Angelis & Jordahl, 2014; Stolt, 
Blomqvist & Winblad, 2010 & Gustafsson & Szebehely (2007), ger indikationer på 
skillnader i styrning som en förklaring till varför privata aktörer är mer effektiva. 
Huruvida privata aktörer är effektivare eller ej är ingenting som vi har undersökt och 
kan därför inte uttala oss om så är fallet eller inte. Däremot finner vi ingen skillnad i 
styrning mellan privata eller kommunala äldreboenden. En annan intressant insikt 
med våra resultat är att behovskomponenten social meningsfullhet och 
styrkomponenten intention från överordnad är de som har störst påverkan på de 
anställdas internalisering. Detta är anmärkningsvärt på så sätt att tidigare studier om 
styrning och effektivitet på äldreboenden inte har tagit någon hänsyn till detta. 
Tidigare studier ovan nämnda har dock inte undersökt internalisering på det sätt som 
vi gjort så resultaten gällande styrningens påverkan på internalisering i modellen kan 
vi endast knyta an till Deci & Ryan (2000). Våra resultat kan bekräfta deras 
självbestämmandeteori, vilken anger att styrningen påverkar ett antal behov vilka i sin 
tur påverkar internaliseringen. Däremot anser Deci & Ryan (2000) att behovet av 
autonomi är det viktigaste behovet i modellen, medan våra resultat visar att autonomi 
i denna kontext är det behov som har lägst påverkan på internalisering.  
 
Vi är dock medvetna om att vår studie har ett antal begränsningar. För det första finns 
det svårigheter med att överbrygga mätproblematiken. Ett möjligt mätproblem som 
påverkat resultaten i studien skulle kunna vara att det ställdes för få påståenden kring 
varje komponent i modellen. Möjligtvis hade det hade blivit en större skillnad mellan 
de olika typerna av äldreboenden om vi hade ställt fler påståenden i enkäten – att vi 
hade fångat vidden av begreppet bättre. Detta har varit problematiskt då vi studerat en 
relativt omfattande modell, vilken innefattar ett flertal komponenter. Enkäten kan helt 
enkelt inte bli för lång och omfattade, eftersom risken då är stor att respondenten 
tappar fokus. En mindre modell med färre komponenter hade alltså kunnat göra att 
fler påståenden hade kunnat ställas kring varje komponent. Vi öppnar alltså upp för 
att svårigheter gällande mätningen av variablerna kan ha en påverkan och att det i 
framtida studier går att förfina dessa mätmetoder.   
 
Dessutom är det återigen viktigt att poängtera att vi valt att bortse ifrån 
styrkomponenten belöningssystem/utvärdering, vilket självbestämmandeteorin tar upp 
som en styrkomponent som påverkar autonomi, då vi inte ansåg att detta var något 
som vanligtvis förekommer i den undersökta kontexten. Hade vi även studerat denna 
styrkomponent är det möjligt att det hade kunnat bidra till att kopplingen mellan 
autonomi och internalisering blivit än tydligare.     
 
Vad kan dessa resultat bero på? En anledning till att vi inte har lyckats finna några 
konkreta skillnader vad gäller styrningen mellan de två typerna av äldreboenden kan 
ha att göra med New public management (NPM), vilket är ett samlingsbegrepp för 
diverse styrmetoder som organisationer inom den offentliga sektorn har kopierat av 
organisationer i den privata sektorn för att minska skillnader i sätten att styra de olika 
verksamheterna. Under de senaste decennierna har målstyrning och privatiseringen 
växt i den offentliga sektorn. På så sätt har managementidéer, hämtade från det 
privata näringslivet, så som organisations- och styrmodeller vävts in i den offentliga 
sektorn för att styra offentliga organisationer. Denna utveckling skulle kunna vara en 
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möjlig förklaring till att vi i denna studie inte finner någon markant skillnad privata 
och kommunala emellan gällande styrning och sedermera grad av internalisering – att 
NPM helt enkelt har bidragit till att de bägge numera styrs på liknande sätt.   
 
Som beskrivits i inledningen av det här kapitlet kan vi inte uttala oss om huruvida 
effektiviteten skiljer sig åt på de både typerna av äldreboenden då vi inte undersökt 
detta. Däremot kan vi konstatera att den eventuella effektivitetsskillnaden inte beror 
på skillnader i internalisering, som ju ses som en mellanliggande variabel från 
styrning till effektivitet i enighet med självbestämmandeteorin. Vid ett annat utfall, låt 
säga att de privata faktiskt hade haft en väsentligt högre grad av internalisering, hade 
det varit intressant att i vidare studier använda samma utgångspunkt som denna 
studie, men istället identifiera en annan mellanliggande variabel och undersöka den på 
samma sätt som denna studie har undersökt internalisering. Å andra sidan kan vidare 
forskning på detta vis ändå vara intressant genom att undersöka andra mellanliggande 
variabler till effektivitet och jämföra om resultatet blir liknande denna studies resultat.  
 
Eftersom studiens resultat inte visar någon större skillnad vad gäller grad av 
internalisering i jämförelse mellan privata och kommunala, men ändå påvisar ett 
starkt samband mellan styrningskomponenterna och behovskomponenterna samt 
mellan behovskomponenterna och internalisering så vore det intressant att fortsätta 
undersöka styrningen på äldreboenden utifrån självbestämmandeteorin, men rikta 
fokus från variabeln ägandeform och istället hitta andra faktorer som kan ha en större 
påverkan på styrningens utformning. 
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Bilaga	  1	  -‐	  Enkät	  	  
	  
Hej!	  
	  
Tack	  för	  att	  du	  vill	  besvara	  vår	  enkät!	  Vi	  är	  två	  studenter	  på	  Örebro	  Universitet	  
som	  gör	  en	  studie	  om	  styrning	  och	  effektivitet	  på	  äldreboenden.	  Syftet	  med	  denna	  
enkät	  är	  att	  fånga	  de	  anställdas	  uppfattningar	  om	  den	  befintliga	  styrningen.	  
Enkäten	  består	  av	  en	  rad	  påståenden	  där	  svarsalternativen	  är	  numrerade	  från	  1-‐6.	  
1	  är	  ett	  lågt	  värde	  där	  Du	  inte	  håller	  med	  och	  6	  det	  högsta	  värdet	  där	  Du	  verkligen	  
håller	  med.	  Påståendena	  är	  hämtade	  från	  teorier	  som	  rör	  styrning	  och	  effektivitet.	  
Om	  Ni	  har	  några	  funderingar	  angående	  enkäten,	  är	  vi	  glada	  att	  kunna	  besvara	  era	  
frågor	  per	  kontakt	  enligt	  nedan.	  	  
	  
Mejl:	  sebastian.schelander@gmail.com	  
Tele:	  073-‐8067521	  	  
	  
Vi	  ber	  Dig	  i	  lugn	  och	  ro	  noga	  läsa	  igenom	  och	  besvara	  frågorna	  nedan.	  Beräkna	  
tiden	  till	  ca	  10-‐15	  min.	  	  
	  
I	  den	  här	  studien	  undersöker	  vi	  skillnader	  mellan	  olika	  typer	  av	  äldreboenden.	  Vi	  
önskar	  därför	  veta	  vilken	  typ	  av	  boende	  som	  Du	  arbetar	  på.	  Var	  vänlig	  och	  sätt	  ett	  
kryss	  efter	  det	  alternativ	  som	  passar	  in	  på	  dig.	  
	  
Jag	  arbetar	  på:	   Privat	  äldreboende	  	   ____	  

Kommunalt	  äldreboende	   ____	  
	  
	  
Resterande	  del	  av	  enkäten	  består	  av	  påståenden	  där	  Du	  ska	  ta	  ställning	  till	  vilken	  
siffra	  på	  skalan	  1-‐6	  som	  Du	  tycker	  passar	  bäst.	  Var	  vänlig	  att	  ringa	  in	  det	  
alternativ	  (den	  siffran)	  som	  Du	  väljer.	  
	  
	  
Förväntningar	   	   	   	  
	  
Jag	  är	  medveten	  om	  vad	  min	  närmaste	  chef	  förväntar	  sig	  av	  mig.	  

	  
1	   2	   3	   4	   5	   6	   	  

Håller	  inte	  med	   	   	   	   	   Håller	  med	  
	  
	  
Jag	  förstår	  min	  närmaste	  chefs	  förväntningar	  av	  mig.	  
	  

1	   2	   3	   4	   5	   6	   	  
Håller	  inte	  med	   	   	   	   	   Håller	  med	  
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Jag	  identifierar	  mig	  själv	  med	  min	  närmaste	  chefs	  förväntningar	  och	  
värderingar.	  
	  

1	   2	   3	   4	   5	   6	   	  
Håller	  inte	  med	   	   	   	   	   Håller	  med	  
	  
	  
Min	  närmaste	  chefs	  förväntningar	  överensstämmer	  med	  mina	  personliga	  
mål	  och	  värderingar.	  	  
	  

1	   2	   3	   4	   5	   6	   	  
Håller	  inte	  med	   	   	   	   	   Håller	  med	  
	  
	  
Jag	  uppskattar	  att	  utföra	  mina	  arbetsuppgifter.	  
	  

1	   2	   3	   4	   5	   6	   	  
Håller	  inte	  med	   	   	   	   	   Håller	  med	  
	  
	  
Mitt	  beteende	  i	  arbetet	  speglar	  min	  personlighet	  vid	  sidan	  av	  jobbet.	  
	  

1	   2	   3	   4	   5	   6	   	  
Håller	  inte	  med	   	   	   	   	   Håller	  med	  
	  
	  
Frihet	  	   	  
	  
	  
Jag	  känner	  frihet	  i	  mitt	  arbete.	  
	  

1	   2	   3	   4	   5	   6	   	  
Håller	  inte	  med	   	   	   	   	   Håller	  med	  
	  
	  
Jag	  känner	  inte	  press	  från	  min	  chef	  att	  agera	  på	  ett	  visst	  sätt.	  
	  

1	   2	   3	   4	   5	   6	   	  
Håller	  inte	  med	   	   	   	   	   Håller	  med	  
	  
	  
Jag	  upplever	  att	  jag	  kan	  ge	  uttryck	  för	  mina	  egna	  värderingar	  utan	  att	  
chefen	  lägger	  sig	  i.	  
	  

1	   2	   3	   4	   5	   6	   	  
Håller	  inte	  med	   	   	   	   	   Håller	  med	  
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Min	  chef	  påverkar	  inte	  mitt	  agerande.	  
	  

1	   2	   3	   4	   5	   6	   	  
Håller	  inte	  med	   	   	   	   	   Håller	  med	  
	  
	  
Självkänsla	  
	  
	  
Jag	  förstår	  vad	  som	  krävs	  för	  att	  uppnå	  önskvärda	  resultat	  för	  min	  
organisation.	  
	  

1	   2	   3	   4	   5	   6	   	  
Håller	  inte	  med	   	   	   	   	   Håller	  med	  
	  
	  
Jag	  har	  förmågan	  att	  ta	  mig	  an	  nya	  utmaningar.	  
	  

1	   2	   3	   4	   5	   6	   	  
Håller	  inte	  med	   	   	   	   	   Håller	  med	  
	  
	  
Jag	  känner	  en	  trygghet	  med	  att	  jag	  behärskar	  mitt	  arbete.	  
	  

1	   2	   3	   4	   5	   6	   	  
Håller	  inte	  med	   	   	   	   	   Håller	  med	  
	  
	  
Jag	  har	  den	  kompetens	  som	  behövs	  för	  att	  utföra	  mina	  arbetsuppgifter.	  	  
	  

1	   2	   3	   4	   5	   6	   	  
Håller	  inte	  med	   	   	   	   	   Håller	  med	  
	  
	  
	  
Relation	  till	  min	  chef	  
	  
	  
Jag	  upplever	  att	  mitt	  arbete	  uppmuntras	  av	  min	  närmaste	  chef.	  
	  

1	   2	   3	   4	   5	   6	   	  
Håller	  inte	  med	   	   	   	   	   Håller	  med	  
	  
	  
Jag	  upplever	  att	  min	  närmaste	  chef	  värdesätter	  mitt	  arbete.	  
	  

1	   2	   3	   4	   5	   6	   	  
Håller	  inte	  med	   	   	   	   	   Håller	  med	  
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Jag	  känner	  samhörighet	  med	  min	  närmaste	  chef.	  
	  

1	   2	   3	   4	   5	   6	   	  
Håller	  inte	  med	   	   	   	   	   Håller	  med	  
	  
	  
Jag	  upplever	  att	  jag	  har	  stöd	  från	  min	  närmaste	  chef.	  
	  

1	   2	   3	   4	   5	   6	   	  
Håller	  inte	  med	   	   	   	   	   Håller	  med	  
	  
	  
	  
Deltagande	  
	  
Jag	  upplever	  att	  jag	  får	  vara	  med	  och	  bestämma	  vid	  förändringar	  som	  rör	  
planeringen	  av	  arbetet.	  
	  

1	   2	   3	   4	   5	   6	   	  
Håller	  inte	  med	   	   	   	   	   Håller	  med	  
	  
	  
Jag	  upplever	  att	  jag	  får	  vara	  med	  och	  bestämma	  vid	  förändringar	  som	  rör	  
det	  dagliga	  arbetet.	  
	  

1	   2	   3	   4	   5	   6	   	  
Håller	  inte	  med	   	   	   	   	   Håller	  med	  
	  
Jag	  upplever	  att	  jag	  blir	  tillfrågad	  om	  vad	  jag	  tycker	  innan	  en	  förändring	  
genomförs.	  
	  

1	   2	   3	   4	   5	   6	   	  
Håller	  inte	  med	   	   	   	   	   Håller	  med	  
	  
	  
Jag	  är	  med	  och	  påverkar	  det	  dagliga	  arbetet.	  
	  

1	   2	   3	   4	   5	   6	   	  
Håller	  inte	  med	   	   	   	   	   Håller	  med	  
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Återkoppling	  
	  
	  
Jag	  upplever	  att	  återkopplingen	  som	  ges	  från	  chefen	  är	  tydlig	  i	  sitt	  innehåll.	  
	  

1	   2	   3	   4	   5	   6	   	  
Håller	  inte	  med	   	   	   	   	   Håller	  med	  
	  
	  
Jag	  upplever	  att	  återkopplingen	  som	  ges	  från	  chefen	  sker	  vid	  rätt	  tillfälle.	  
	  

1	   2	   3	   4	   5	   6	   	  
Håller	  inte	  med	   	   	   	   	   Håller	  med	  
	  
	  
Jag	  upplever	  att	  återkopplingen	  som	  ges	  från	  chefen	  sker	  i	  lämpliga	  
sammanhang.	  
	  

1	   2	   3	   4	   5	   6	   	  
Håller	  inte	  med	   	   	   	   	   Håller	  med	  
	  
	  
Jag	  får	  ofta	  generellt	  beröm	  från	  chefen.	  
	  

1	   2	   3	   4	   5	   6	   	  
Håller	  inte	  med	   	   	   	   	   Håller	  med	  
	  
	  
Återkopplingen	  som	  sker	  är	  kopplad	  till	  de	  mål	  som	  finns	  för	  verksamheten.	  
	  

1	   2	   3	   4	   5	   6	   	  
Håller	  inte	  med	   	   	   	   	   Håller	  med	  
	  
	  
Chefen	  är	  ofta	  den	  som	  tar	  initiativ	  till	  återkoppling.	  
	  

1	   2	   3	   4	   5	   6	   	  
Håller	  inte	  med	   	   	   	   	   Håller	  med	  
	  
	  
Jag	  är	  ofta	  den	  som	  tar	  initiativ	  till	  återkoppling.	  
	  

1	   2	   3	   4	   5	   6	   	  
Håller	  inte	  med	   	   	   	   	   Håller	  med	  
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Information	  och	  bemötande	  	  
	  
	  
Jag	  upplever	  att	  den	  närmaste	  chefen	  håller	  oss	  informerade	  om	  beslut	  som	  
rör	  den	  dagliga	  verksamheten.	  
	  

1	   2	   3	   4	   5	   6	   	  
Håller	  inte	  med	   	   	   	   	   Håller	  med	  
	  
	  
Jag	  upplever	  att	  informationen	  kring	  dessa	  beslut	  är	  tillförlitlig.	  
	  

1	   2	   3	   4	   5	   6	   	  
Håller	  inte	  med	   	   	   	   	   Håller	  med	  
	  
	  
Jag	  upplever	  att	  cheferna	  bemöter	  oss	  anställda	  med	  respekt.	  
	  

1	   2	   3	   4	   5	   6	   	  
Håller	  inte	  med	   	   	   	   	   Håller	  med	  
	  
	  
Mina	  chefer	  är	  förstående	  och	  förlåtande	  för	  misstag	  som	  sker.	  
	  

1	   2	   3	   4	   5	   6	   	  
Håller	  inte	  med	   	   	   	   	   Håller	  med	  
	  
	  
Mina	  chefer	  bryr	  sig	  om	  mina	  åsikter.	  
	  

1	   2	   3	   4	   5	   6	   	  
Håller	  inte	  med	   	   	   	   	   Håller	  med	  
	  
	  
Hjälp	  finns	  tillgängligt	  från	  min	  närmaste	  chef	  om	  jag	  har	  arbetsrelaterade	  
problem.	  
	  

1	   2	   3	   4	   5	   6	   	  
Håller	  inte	  med	   	   	   	   	   Håller	  med	  
	  
	  
Stort	  tack	  för	  att	  du	  har	  deltagit	  i	  vår	  undersökning!	  
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Bilaga	  2	  –	  Tabell	  över	  hur	  enkäten	  är	  kopplad	  till	  modellen	  

	  
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	   	  

Påstående Avser att besvara: 
1 Internalisering 
2 Internalisering 
3 Internalisering 
4 Internalisering 
5 Internalisering 
6 Internalisering 
7 Autonomi 
8 Autonomi 
9 Autonomi 
10 Autonomi 
11 Känsla av kompetens 
12 Känsla av kompetens 
13 Känsla av kompetens 
14 Känsla av kompetens 
15 Social meningsfullhet 
16 Social meningsfullhet 
17 Social meningsfullhet 
18 Social meningsfullhet 
19 Deltagande 
20 Deltagande 
21 Deltagande 
22 Deltagande 
23 Återkoppling 
24 Återkoppling 
25 Återkoppling 
26 Återkoppling 
27 Återkoppling 
28 Återkoppling 
29 Återkoppling 
30 Intentioner från överordnad 
31 Intentioner från överordnad 
32 Intentioner från överordnad 
33 Intentioner från överordnad 
34 Intentioner från överordnad 
35 Intentioner från överordnad 
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Bilaga	  3	  –	  Cronbach’s	  alpha	  
	  
Internalisering 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,879 6 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Jag är medveten om vad 

min närmaste chef förväntar 

sig av mig 

24,9012 16,429 ,716 ,855 

Jag förstår min närmaste 

chefs förväntningar av mig 
25,0291 15,303 ,821 ,836 

Jag identifierar mig själv 

med min närmaste chefs 

förväntingar och värderingar 

25,4593 15,232 ,754 ,847 

Min närmaste chefs 

förväntningar 

överensstämmer med mina 

personliga mål och 

värderingar 

25,3256 14,735 ,815 ,836 

Jag uppskattar att utföra 

mina arbetsuppgifter 
24,8081 16,998 ,644 ,866 

Mitt beteende i arbetet 

speglar min personlighet vid 

sidan av jobbet 

25,1744 17,841 ,413 ,904 
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Autonomi 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,677 4 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Jag känner frihet i mitt 

arbete 
12,6213 9,868 ,467 ,612 

Jag känner ingen press från 

min chef att agera på ett 

visst sätt 

12,9586 8,302 ,460 ,616 

Jag upplever att jag kan ge 

uttryck för mina egna 

värderingar utan att chefen 

lägger sig i 

12,5266 9,727 ,458 ,615 

Min chef påverkar inte mitt 

agerande 
13,3373 8,463 ,473 ,603 

 
Känsla av kompetens 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,765 4 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Jag förstår vad som krävs 

för att uppnå önskade 

resultat för min organisation 

16,1839 3,862 ,427 ,781 

Jag har förmågan att ta mig 

an nya utmaningar 
16,2586 3,268 ,534 ,734 

Jag känner en trygghet med 

att jag behärskar mitt arbete 
15,9655 3,444 ,731 ,632 

Jag har den kompetens som 

behövs för att utföra mina 

arbetsuppgifter 

16,0230 3,525 ,613 ,685 
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Social meningsfullhet 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,937 4 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Jag upplever att mitt arbete 

uppmuntras av min 

närmaste chef 

14,2093 12,237 ,846 ,919 

Jag upplever att min 

närmaste chef värdesätter 

mitt arbete 

14,0756 12,199 ,880 ,909 

Jag känner samhörighet 

med min närmaste chef 
14,4767 11,900 ,793 ,938 

Jag upplever att jag har stöd 

från min närmaste chef 
14,1686 11,895 ,889 ,905 
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Deltagande 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,886 4 

 
 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Jag upplever att jag får vara 

med och bestämma vid 

förändringar som rör 

planeringen av arbetet 

12,9942 11,971 ,775 ,845 

Jag upplever att jag får vara 

med och bestämma vid 

förändringar som rör det 

dagliga arbetet 

12,7778 12,174 ,801 ,837 

Jag upplever att jag blir 

tillfrågad om vad jag tycker 

innan en förändring 

genomförs 

13,5146 10,981 ,728 ,870 

Jag är med och påverkar det 

dagliga arbetet 
12,6257 12,600 ,724 ,864 
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Återkoppling 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,633 7 

 
 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Jag upplever att 

återkopplingen som ges från 

chefen är tydlig i sitt innehåll 

24,4940 33,342 ,289 ,856 

Jag upplever att 

återkopplingen som ges från 

chefen sker vid rätt tillfälle 

25,0663 59,190 ,680 ,544 

Jag upplever 

attåterkopplingen som ges 

från chefen sker i lämpliga 

sammanhang 

24,8373 60,743 ,649 ,556 

Jag får ofta generellt beröm 

från chefen 
25,2349 58,472 ,596 ,548 

Återkopplingen som sker är 

kopplad till de målö som 

finns för verksamheten 

24,6988 61,957 ,662 ,563 

Chefen är ofta den som tar 

initiativ till återkoppling 
25,0843 61,981 ,532 ,573 

Jag är ofta den som tar 

initiativ till återkoppling 
25,7410 70,036 ,144 ,641 
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Intention från överordnad 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,923 6 

 
 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Jag upplever att den 

närmaste chefen håller oss 

informerade om beslut som 

rör den dagliga 

verksamheten 

24,0432 25,582 ,718 ,918 

jag upplever att 

informationen kring dessa 

beslut är tillförlitlig 

23,9506 26,246 ,779 ,908 

Jag upplever att cheferna 

bemöter oss anställda med 

respekt 

23,7037 25,564 ,794 ,906 

Mina chefer är förstående 

och förlåtande för misstag 

som sker 

24,0185 26,813 ,691 ,920 

Mina chefer bryr sig om 

mina åsikter 
23,9383 24,978 ,857 ,898 

Hjälp finns tillgängligt från 

min närmaste chef om jag 

har arbetsrelaterade 

problem 

23,8025 25,625 ,840 ,900 
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Bilaga	  4	  –	  Model	  fit	  
	  

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 
Default model 52 47,565 18 ,000 2,643 
Saturated model 70 ,000 0   
Independence model 14 714,726 56 ,000 12,763 

Baseline Comparisons 

Model NFI 
Delta1 

RFI 
rho1 

IFI 
Delta2 

TLI 
rho2 CFI 

Default model ,933 ,793 ,958 ,860 ,955 
Saturated model 1,000  1,000  1,000 
Independence model ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 
Default model ,321 ,300 ,307 
Saturated model ,000 ,000 ,000 
Independence model 1,000 ,000 ,000 

NCP 

Model NCP LO 90 HI 90 
Default model 29,565 12,850 53,941 
Saturated model ,000 ,000 ,000 
Independence model 658,726 576,198 748,692 

FMIN 

Model FMIN F0 LO 90 HI 90 
Default model ,273 ,170 ,074 ,310 
Saturated model ,000 ,000 ,000 ,000 
Independence model 4,108 3,786 3,311 4,303 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 
Default model ,097 ,064 ,131 ,012 
Independence model ,260 ,243 ,277 ,000 
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AIC 

Model AIC BCC BIC CAIC 
Default model 151,565 165,872   
Saturated model 140,000 159,258   
Independence model 742,726 746,578   

ECVI 

Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 
Default model ,871 ,775 1,011 ,953 
Saturated model ,805 ,805 ,805 ,915 
Independence model 4,269 3,794 4,786 4,291 

HOELTER 

Model HOELTER 
.05 

HOELTER 
.01 

Default model 107 129 
Independence model 20 22 
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Bilaga	  5	  –	  Standardavvikelse	  &	  Kritiskt	  förhållande	  
	  
	  
Privata äldreboenden 
 

  
Standardavvikelse 
(SE) 

Kritiskt 
förhållande (CR) 

Deltagande -> Autonomi 0,098 6,816 
Återkoppling -> Känsla av kompetens 0,093 4,318 
Intention från överordnad -> Social 
meningsfullhet 0,103 10,285 
Autonomi -> Internalisering 0,117 0,006 
Känsla av kompetens -> Internalisering 0,137 3,985 
Social meningsfullhet -> Internalisering 0,098 4,364 
	  
	  
	  
Kommunala äldreboenden 
	  

  
Standardavvikelse 
(SE) 

Kritiskt 
förhållande (CR) 

Deltagande -> Autonomi 0,098 6,816 
Återkoppling -> Känsla av kompetens 0,093 4,318 
Intention från överordnad -> Social 
meningsfullhet 0,103 10,285 
Autonomi -> Internalisering 0,117 0,006 
Känsla av kompetens -> Internalisering 0,137 3,985 
Social meningsfullhet -> Internalisering 0,098 4,364 
	  


