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ARBEIDSMILJØETS BETYDNING FOR TURNOVERINTENSJON OG 
FAKTISK TURNOVER BLANT LEDERE I OFFENTLIG SEKTOR 

 
Marianne Sørli 

 
Ledere i offentlig sektor slutter i jobben sin hyppigere enn tidligere, 
og turnoveren er et stort problem. Denne studiens formål er å 
undersøke hvilke faktorer ved arbeidsmiljøet, delt inn i krav og 
ressurser, som kan ha innvirkning på turnoverintensjon og faktisk 
turnover, samt hvilke turnoverintensjoner som predikerer faktisk 
turnover. Krav, ressurser og tre ulike former for turnoverintensjon er 
målt ved et tidspunkt, og informasjon om faktisk turnover er hentet 
inn to år senere. Resultatet av logistiske regresjoner viser at 
intensjonen om å avansere som leder er den turnoverintensjonen som 
best predikerer faktisk turnover. Det er ulike krav og ressurser som 
påvirker de tre formene for turnoverintensjon, og ingen av de 
predikerer faktisk turnover. Dette kan bety at turnoverintensjon 
muligens ikke bør brukes som stedfortreder for faktisk turnover da det 
kan virke som at de to drives av ulike bakenforliggende mekanismer. 

 
De siste årene har det blitt observert en økende trend til turnover blant ledere i offentlig 
sektor i flere land (Corin, 2016; Corin, Berntson, & Härenstam, 2016; Cregård, Corin, 
& Skagert, 2017; Cregård & Solli, 2012). Det er flere grunner til dette og noen av disse 
er demografi, en aldrende befolkning og at mange ledere kommer til å gå av med 
pensjon i løpet av de neste årene (Sveriges kommuner och landsting, 2011). En økende 
turnovertrend, samt aldrende befolkning og ledelse, er et problem også i andre land som 
eksempelvis USA, Australia og Norge, og i Europa generelt (Cregård et al., 2017; 
Castle, 2005; Johnstone, 2003; Mykletun, Furunes, & Solem, 2012). Ledere i offentlig 
sektor slutter altså i jobben sin oftere enn tidligere, og i enkelte organisasjoner har 
turnoveren vært så høy som 42 % i løpet av ett år (Cregård et al., 2017; Johnstone, 
2003). Turnover i seg selv behøver ikke å være negativt, men kan også være et 
nødvendig og sunt tegn på fleksibilitet i arbeidsmarkedet (Berglund, 2007; Jung, 2010; 
Meier & Hicklin, 2008). Likevel er hovedsynet på frivillig turnover at det er uønsket av 
organisasjoner og noe som bør unngås om mulig (Corin et al., 2016). Grunnen til at 
turnover bør unngås er at det kan ha en rekke negative konsekvenser for organisasjoner. 
De negative konsekvensene kan både være direkte kostnader ved det å rekruttere og 
lære opp en arvtager, men også mer indirekte kostnader i form av lavere organisatorisk 
prestasjon og tapt produktivitet (Jung 2010; Knudsen, Ducharme, & Roman, 2009; 
Moynihan & Landuyt, 2008; Park & Shaw, 2013). Høy turnover anses som det motsatte 
av en sterk og levedyktig organisasjon (Selden & Moynihan, 2000). Det pekes også på 
at høy turnover kan forverre det allerede mindre fordelaktige synet mange har på 
offentlig sektor som helhet (Cregård et al., 2017). Noe som igjen kan gjøre det 
vanskelig å tiltrekke seg og holde på kvalifisert arbeidskraft.  
 
Det at den økende turnoveren gjelder ledere kan også gjøre problemet ekstra stort. 
Ledere har en spesiell posisjon i en organisasjon, og det har blitt vist at en 
velfungerende ledelse er en nødvendig forutsetning for en sunn og produktiv 
organisasjon (Corin & Björk, 2016). Ledere og deres lederskap har også vist seg å være 
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viktig for flere aspekter av ansattes jobbhverdag, blant annet bedre psykisk helse, lavere 
sykefravær og lavere sykenærvær (Kuoppala, Lamminpaa, Liira, & Vainio, 2008; 
Skagert, Dellve, & Ahlborg, 2011). Det at en leder slutter kan også øke turnoveren 
generelt i organisasjonen fordi lederes turnover leder til at ansatte også slutter eller får 
tanker om å slutte (Shapiro, Hom, Shem, & Agrawal, 2016). Det har også vist seg å 
være enda mer kostbart for organisasjoner når ledere slutter enn når andre medarbeidere 
slutter (Knudsen et al., 2009). Lederes viktige betydning for enkeltindivider og 
organisasjonen som helhet viser at kunnskap om hva som kan senke turnover og få 
ledere til å bli værende i organisasjonen er avgjørende. Likevel, og på tross av at 
turnoveren blant ledere i offentlig sektor eskalerer, finnes det overraskende lite 
forskning på temaet (Jung, 2010; Meier & Hicklin, 2008; Moynihan & Landuyt, 2008). 
I en nylig gjennomført litteraturgjennomgang ble det kun funnet tolv studier som tok for 
seg faktisk turnover blant ledere i offentlig sektor (Cregård et al., 2017). Sett i lys av at 
det er et økende problem med store negative konsekvenser, viser dette at det er behov 
for forskning på hva som avgjør om ledere blir værende eller om de forlater 
organisasjonen. Et moment som i tidligere studier har vist seg å kunne påvirke turnover 
er faktorer ved arbeidsmiljøet (Corin et al., 2016; Cregård et al., 2017; Peterson, 2009). 
Foreliggende studie vil derfor fokusere på ledernes opplevelse av arbeidsmiljøet for å 
undersøke om dette kan forklare hvorfor de har intensjon om å slutte og faktisk slutter, i 
tillegg til om turnoverintensjon påvirker faktisk turnover. Studiens formål er således å 
bidra til økt forståelse av det økende problemet med turnover blant ledere i offentlig 
sektor og gjennom dette også bedre sektorens forutsetninger til å beholde sine ledere.  
 
Turnover 
Begrepet turnover defineres i foreliggende studie som at en medarbeider slutter i sin 
nåværende rolle i organisasjonen. Dette kan skje enten gjennom pensjonsavgang, 
endring av arbeidsgiver, såkalt ekstern turnover, eller endring av posisjon internt i 
organisasjonen, såkalt intern turnover (Bluedorn, 1978; Cregård et al., 2017). Det å 
slutte i en organisasjon har blitt karakterisert som en omstendelig prosess som ofte kan 
starte med jobbutilfredshet som deretter etterfølges av intensjonen til å slutte som igjen 
kan resultere i faktisk turnover (Mobley, Horner, & Hollingsworth, 1978). Denne 
prosessen varierer både i lengde og utfall i tillegg til at en intensjon ikke nødvendigvis 
leder til en handling (Ajzen & Madden, 1985; Tham, 2007). Eksempelvis kan en 
medarbeider i lang tid befinne seg i grenselandet mellom jobbutilfredshet og 
turnoverintensjon, uten å ta det siste turnoversteget. I tillegg er det ikke kun utilfredshet 
som er med på å bestemme et individs turnoverbeslutning. Eksempelvis kan 
omstendigheter som et fristende jobbtilbud, ønske om å gjøre karriere eller endre yrke, 
samt makroøkonomiske forhold også spille inn (Lee & Mitchell, 1994; Maertz & 
Kmitta, 2012; McCabe, Feiock, Tekniepe & Stream, 2010). Det å slutte i en jobb er 
altså en kompleks prosess som sjeldent kan forklares av en enkelt forskningsmodell 
eller en enkeltteori (Bluedorn 1978; Lee & Mitchell, 1994; Tham, 2007). 
 
Linken mellom turnoverintensjon og faktisk turnover 

Fordi prosessen med å slutte i en organisasjon er sammensatt, kan den også være 
vanskelig å få grep om. Derfor har intensjonen eller tanken om å forlate en organisasjon 
historisk blitt undersøkt oftere enn den faktiske turnoveren (Cohen, Blake, & Goodman, 
2016). I teorien kan den beste indikatoren på et individs fremtidige adferd være 
intensjonen til å gjennomføre denne adferden (Fishbein & Ajzen, 1975), men forholdet 
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mellom intensjon og handling kan i virkeligheten være mer komplekst. 
Turnoverintensjon beskrives som en intensjon til eller et ønske om å slutte i jobben 
(Liljegren & Ekberg, 2008). I vitenskapelige studier brukes intensjonen til å slutte ofte 
som en stedfortreder for faktisk turnover i tillegg til at det også studeres som en årsak til 
faktisk turnover (Cregård et al., 2017). Turnoverintensjonens rolle som stedfortreder er 
dog omdiskutert. På den ene siden hevdes det at intensjonen til å slutte er den sterkeste 
prediktoren til faktisk turnover, og dermed også legitim å bruke som avhengig variabel i 
turnoverstudier (Mor Barak, Nissly, & Levin, 2001). Intensjonens prediktive kraft på 
faktisk adferd har blitt studert og påvist i flere studier (Liljegren & Ekberg, 2008; van 
Breukelen, van der Vlist, & Steensma, 2004). Det hevdes også at turnoverintensjon i 
mindre grad påvirkes av arbeidsmarkedet enn den faktiske turnoveren og at det derfor er 
en bedre indikator på organisatoriske forhold enn den faktiske turnoveren (Kuvaas, 
2011). En tredje grunn til at intensjonen er mye brukt kan være at det er enklere og mer 
praktisk å spørre om intensjon til å slutte med en gang enn å spore opp de som har 
sluttet ved et senere tidspunkt (Mor Barak et al., 2001). På den andre siden 
argumenteres det også av mange for at mekanismene som utløser faktisk turnover 
skiller seg fra intensjonen og at det er snakk om to distinkte konsepter (Cohen et al., 
2016; Corin et al., 2016; Zimmerman & Darnold, 2009). For selv om ansatte er 
misfornøyde og tenker på å slutte så er det de færreste som faktisk tar steget (Allen, 
Weeks, & Moffitt, 2005). Ulikhet mellom intensjon og handling vises blant annet i en 
nylig publisert studie som ved hjelp av clusteranalyse fant at det ikke var de samme 
faktorene ved arbeidsmiljøet som karakteriserte de som sluttet og de som hadde 
intensjon om å slutte (Corin et al., 2016). Dette viser relevansen av å inkludere både den 
faktiske turnoveren og intensjonen i en analyse. 
 
Ulike former for turnoverintensjon 

Som nevnt så finnes det ulike former for turnover og det finnes også ulike former for 
intensjon til turnover. Ofte er det intensjonen om å slutte i organisasjonen som brukes 
som mål på turnoverintensjon (Mor Barak et al., 2001), men det finnes også andre 
turnoverintensjoner. En leder kan ha tanker om å slutte i organisasjonen, slutte i 
lederprofesjonen eller avansere. Disse ulike formene for intensjon til å forlate den rollen 
eller arbeidsplassen som personen har i dag, kan være forårsaket av ulike faktorer ved 
arbeidsmiljøet. Det er blant annet vist at ledere, gruppert etter hvordan de opplevde 
arbeidsmiljøet i organisasjonen, hadde ulike turnoverintensjoner (Corin et al., 2016). 
Forskerne kunne se at ulike kjennetegn ved arbeidsmiljøet ga ulike utslag på om de 
grupperte lederne ville slutte i organisasjonen eller slutte i lederprofesjonen. Samtidig 
anses det å bytte profesjon som en atypisk karriereprogresjon som også er mer krevende 
enn det å bytte organisasjon (Rhodes & Doering, 1983). Dette er fordi det i større grad 
krever tilegning av ny kunnskap ved endring av yrke enn ved bytte av organisasjon 
(Blau, 2007; Ng & Feldman, 2007). Dette kan likevel være annerledes for ledere enn for 
andre medarbeidere da det å ville slutte i lederprofesjonen også kan innebære å ta et steg 
nedover i hierarkiet. Det er også mange ledere som har intensjon om å avansere fordi de 
ønsker å gjøre karriere, vil ha større utfordringer, mer makt eller bedre lønn (Corin, 
2016). Fordi det å ville bytte profesjon eller ha et ønske om å avansere ikke behøver å 
bety at vedkommende vil bytte organisasjon, kan det være ulike faktorer ved 
arbeidsmiljøet som driver ulike intensjoner og det er derfor viktig å holde dem adskilt i 
studier. Foreliggende studie vil derfor inkludere både intensjonen til å slutte i 
organisasjonen og lederprofesjonen, i tillegg til intensjonen om å avansere som leder.  
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Hvorfor slutter de? Tidligere forskning om årsaker til turnover 

Det er omtrent 100 år siden turnoverforskningens spede begynnelse og den vedvarende 
interessen for emnet reflekterer den betydningsfulle påvirkningen som turnover har på 
organisasjoners funksjon (Hom, Lee, Shaw, & Hausknecht, 2017). Tidligere forskning 
på hva som forårsaker turnover deles ofte inn i tre hovedgrupper: (1) jobbtilfredshet og 
organisatorisk tilhørighet, (2) personlighetskarakteristikker og (3) arbeidsmiljø (Cregård 
et al., 2017; Lambert, 2001). Den første gruppen, jobbtilfredshet og organisatorisk 
tilhørighet, stammer fra den tidligste turnoverforskningen (Cregård et al., 2017; 
Peterson, 2009; Hom et al., 2017). Sammen med intensjonen til å bli værende, altså 
turnoverintensjonens motpol, har disse to variablene vist seg som gode prediktorer av 
turnover (Peterson, 2009). Rekkefølgen mellom jobbtilfredshet og organisatorisk 
tilhørighet har likevel ikke vært helt klar og flere har påpekt at jobbtilfredshet påvirker 
turnover gjennom organisatorisk tilhørighet (Mor Barak et al., 2001). Det er også sånn 
at disse variablene ikke sier så mye om hvorfor medarbeidere opplever at de er tilfredse 
med jobben og føler tilhørighet sin organisasjon (Cregård et al., 2017), noe som vil 
være relevant for en organisasjon å vite dersom de vil finne tiltak som kan minske 
turnover. Den andre gruppen er personlighetskarakteristika, og her har tidligere studier 
tatt for seg en rekke ulike trekk og egenskaper ved individer som kan forklare turnover. 
Funnene har vært varierende, og der enkelte har funnet at noen grupper har større 
tendens til turnover, har andre funnet at dette er mindre viktig. Blant annet er det i noen 
metaanalyser pekt på at demografiske faktorer kun er en beskjeden prediktor av 
turnoverintensjon og turnover (Griffeth, Hom, & Gaertner, 2000; Mor Barak et al., 
2001). Forholdet mellom demografiske faktorer og turnover kan være mer indirekte, 
eksempelvis at kjønn modererer forholdet mellom alder og turnover, gjennom at 
kvinner oftere blir værende dess eldre de blir (Griffeth et al., 2000). En annen faktor ved 
individer som har vist seg å kunne forklare litt variasjon i turnovermønster er det å være 
mann, ung og mangle erfaring (Cregård et al., 2017; Mor Barak et al., 2001). 
Utdannelse, hvor kvalifisert en person er til jobben, og prestasjon har også vist seg å 
spille en rolle (Griffeth et al., 2000; Tekniepe & Stream, 2010). Noen mener at konflikt 
mellom jobb og hjem indirekte (gjennom tilbaketrekningskognisjoner) påvirker 
turnover (Hom & Kinicki, 2001), mens andre ikke har funnet denne linken (Mor Barak 
et al., 2001). Personlighetstrekk har også blitt studert som forklaringsmodell for 
turnover. Visse personlighetstrekk har vist seg å passe godt med enkelte bransjer, og 
kan forklare hvorfor noen blir værende (Barrick & Mount, 1991). Den siste av de tre 
grupperingene av forløpere til turnover er arbeidsmiljøet. Denne har fått lite 
oppmerksomhet av forskere selv om det har vist seg å være en vesentlig faktor 
(Peterson, 2009). Enkelte peker på at kjennetegn ved organisasjonen og arbeidet er blant 
de sterkeste prediktorene for både turnoverintensjon og faktisk turnover, gjennom at 
arbeidsmiljøet påvirker jobbtilfredshet som påvirker turnoverintensjon og faktisk 
turnover (Lambert, Hogan, & Barton, 2001). Arbeidsmiljø, som er en kombinasjon av 
psykologiske og sosiale omgivelser samt miljøet på arbeidsplassen, har også en 
betydelig innvirkning på organisatorisk tilhørighet (Peterson, 2009). Foreliggende 
studies formål er som nevnt å bidra med kunnskap som kan bedre offentlig sektors 
forutsetninger til å minske turnoveren blant ledere. Derfor vil det fokuseres på faktorer 
ved arbeidsmiljøet, altså den siste gruppen av årsaker til turnover, fordi kunnskap om 
dette vil gi informasjon om hvilke områder av arbeidsmiljøet som det er viktig å 
forbedre.  
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Arbeidsmiljøet bestående av krav og ressurser  
Et teoretisk rammeverk som kan brukes for å analysere lederes psykososiale 
arbeidsmiljø er job demands-resources-modellen (JD-R; Demerouti, Bakker, 
Nachreiner, & Schaufeli, 2001; Corin & Björk, 2016). JD-R har den senere tiden fått 
betydelig empirisk støtte (Berntson, Wallin, & Härenstam, 2012; Corin & Björk, 2016; 
Schaufeli & Taris, 2014) og beskrives som et tomt rammeverk der arbeidsmiljøet består 
av ulike former for krav og ressurser som kan appliseres avhengig av organisasjon 
(Bakker & Demerouti, 2007). Modellens fleksibilitet gjør at den er mulig å tilpasse og 
anvende i en rekke ulike situasjoner der ulike typer av krav og ressurser gjør seg 
gjeldende. Krav og ressurser er samlebetegnelser som skal beskrive egenskaper og 
betingelser ved det aktuelle arbeidsstedet (Demerouti er al., 2001). Disse to er antatt å 
forårsake to ulike prosesser, der krav er krevende og kan medføre fysiologiske og/eller 
psykologiske konsekvenser mens ressursene er mer positive og kan redusere 
konsekvensene av kravene eller stimulere til vekst og utvikling (Bakker, Demerouti, & 
Verbeke, 2004; Bakker, 2011; Corin & Björk, 2016). Modellen hevder videre at for 
høye krav på sikt kan lede til overbelastning og svekket helse, mens ressurser øker 
motivasjon og gir høyere produktivitet (Schaufeli & Taris, 2014). Det er ikke 
nødvendigvis kravene i seg selv som er negative, men ubalansen mellom kravene og 
ressursene (Bakker & Demerouti, 2007; Tetrick & Haimann, 2014). I foreliggende 
studie vil kravene som undersøkes være belastninger i ledernes arbeidssituasjon og 
illegitime arbeidsoppgaver. Ressursene vil være ulike former for sosial støtte.  
 
Kravtype en: Belastninger arbeidet 

Belastninger er en fellesbetegnelse på ulike forhold i organisasjonen som kan være en 
byrde og påkjenning i lederes arbeidshverdag. Selv om de fleste belastninger ser ut til å 
forårsake en form for anstrengelse, så er ulike stressorer assosiert med ulike typer 
adferd og ulike affektive responser (Podsakoff, LePine, & LePine, 2007). Skagert og 
medforskere (2011) er blant de få som har sett på sjefer i offentlig sektor og turnover. 
De hadde med krav i sin studie på lederes turnover i helsesektoren. Der var krav 
dikotomisert i lave til moderate og høye krav, og de fant ikke at dette predikerte 
turnover. En årsak til det kan være at de som inntar en ledende rolle også forventer at 
denne skal være krevende samt at undersøkelsen ikke var spesielt tilpasset ledere 
(Skagert et al., 2011). En annen studie som har hatt med krav, ressurser og turnover er 
en clusteranalyse av Corin og medforskere (2016). De fant at ledere med visse 
kombinasjoner av krav og ressurser i høyere grad ønsket å forlate arbeidsplassen og 
lederprofesjonen, og at de med lave krav i større grad ønsket å bli værende. De som 
ville forlate organisasjonen hadde høyt nivå av konflikt med medarbeidere og lite støtte, 
mens de som ville forlate profesjonen var i den minst fordelaktige grupperingen og 
hadde både høye krav og liten støtte (Corin et al., 2016). Samme studie fant også at 
faktisk turnover hadde et noe annerledes mønster. De som sluttet opplevde oftere 
konflikt med klienter og relasjonelle problemer. Annen forskning antyder også at 
belastninger på en arbeidsplass leder til holdninger som er forbundet med 
turnoverintensjon og turnover (Griffeth et al., 2000; Podsakoff et al., 2007). Forholdet 
mellom ulike former for belastninger er likevel ikke helt likefrem. I en metaanalyse fant 
Podsakoff med flere (2007) at ulike typer av stressorer påvirker ulikt. Det de kaller for 
”utfordrende stressorer” var positivt relatert til jobbtilfredshet og organisatorisk 
tilhørighet, som igjen reduserte turnoverintensjon og turnover. ”Hindrende stressorer” 
virket derimot negativt inn på jobbtilfredshet og organisatorisk tilhørighet, noe som 
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også økte turnoverintensjon og faktisk turnover (Podsakoff et al., 2007). Altså kan 
typen av belastning ledere opplever ha stor innvirkning på utfallet. De belastningene 
som vil bli undersøkt i denne oppgaven er ressursproblemer, overbelastning, manglende 
organisatorisk styring, medarbeiderproblem og gruppedynamikk. Dette fordi disse i 
tidligere kvalitative studier har vist seg som relevante belastninger for ledere i offentlig 
sektor (Berntson et al., 2012; Eklöf, Pousette, Dellve, Skagert, & Ahlborg, 2010; 
Skagert, Dellve, Eklöf, Pousette, & Ahlborg, 2008). 
 
Kravtype to: Illegitime arbeidsoppgaver 

Et annet krav, og forholdsvis nytt forskningstema, er illegitime arbeidsoppgaver. Det 
som kjennetegner disse oppgavene er at de kan oppfattes som unødvendige eller 
usaklige (Semmer, Jacobshagen, Meier, & Elfering, 2007). Oppgaver som kan utføres 
med mindre anstrengelse eller ikke i det hele tatt er unødvendige, mens oppgaver som 
ikke passer profesjonen er usaklige (Apostel, Syrek, & Antoni, 2017). De to utgjør til 
sammen illegitime arbeidsoppgaver, som igjen er en del av et større rammeverk kalt 
Stress as offence to self (SOS; Semmer et al., 2007). Selv om dette er et annet 
rammeverk enn JD-R, kan illegitime arbeidsoppgaver ifølge Corin og Björk (2016) 
implementeres og anvendes i JD-R. De mener at unødvendige og usaklige 
arbeidsoppgaver korresponderer med de velanvendte JD-R-termene rollekonflikt og –
uklarhet. Selv om illegitime arbeidsoppgaver er nytt og lite studert i relasjon til 
turnover, finnes det studier på de korresponderende JD-R begrepene. Blant annet fant en 
studie på amerikanske barnevernsarbeidere at rollekonflikt og –uklarhet hadde en 
mellomstor positiv effekt på turnoverintensjon (Kim & Kao, 2014). Men illegitime 
arbeidsoppgaver er likevel noe annet en dette. Tidligere forskning på stressorer i 
arbeidet har av enkelte blitt kritisert for å fokusere på hvor mye og hvor ofte individer 
jobber uten å ta for seg individenes vurdering av det de jobber med og 
arbeidsoppgavene de har (Aronsson & Mellner, 2016). Det er her det illegitime kommer 
inn. Det som skiller de illegitime arbeidsoppgavene fra andre gjøremål, er at disse 
oppgavene oppleves som noe som ikke er en del av jobben og noe som er utenfor 
profesjonens kjernevirksomhet (Björk, Bejerot, Jacobshagen, & Härenstam, 2013). 
Begrepet kan også knyttets til individenes selvbilde, selvoppfatning og identitet 
(Aronsson & Mellner, 2016; Semmer et al., 2007). Aronsson, Bejerot og Härenstam 
(2012) påpeker at et godt selvbilde er et fundamentalt menneskelig behov, og dermed 
vil en stressfaktor som påvirker nettopp dette antagelig ha store konsekvenser. I 
tidligere studier har illegitime arbeidsoppgaver vist seg å være relatert til blant annet 
overbelastning, kontraproduktiv arbeidsatferd og lav selvtillit, i tillegg til at det kan 
knyttes til normer og det å føle seg krenket eller fornærmet (Semmer, Tschan, Meier, 
Facchin, & Jacobshagen, 2010; Semmer et al., 2015). Et eksempel på en 
arbeidsoppgave som kan oppleves som illegitim for en leder, er en rektor som må bruke 
tid på undervisning. Der undervisning anses som en legitim oppgave for en lærer, vil 
muligens ikke en rektor ha den samme oppfatningen. Den samme oppgaven kan altså 
være legitim for noen og illegitim for andre, avhengig av deres profesjon eller rolle 
(Björk et al., 2013). Det pekes også på at de stressorene som er uløselig knyttet til ens 
profesjon ikke oppleves som en like betydningsfull belastning sammenlignet med de 
stressorene som ligger utenfor jobbrollen. Altså kan en jobb være stressende, men 
fortsatt oppleves overkommelig så lenge belastningen er forårsaket av oppgaver som er 
relevante for rollen (Semmer et al., 2007). De illegitime arbeidsoppgavene kan bli sett 
på som en form for hindring (Corin & Björk, 2016). I inndelingen av stressorer nevnt 
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overfor som ”utfordrende” og ”hindrende”, vil dette være en type krav som øker 
jobbsøking og turnover, gjennom at det senker jobbtilfredshet og organisatorisk 
tilhørighet (Cavanaugh, Boswell, Roehling, & Boudreau, 2000; Podsakoff et al., 2007). 
Den direkte linken mellom illegitime arbeidsoppgaver og ulike former for 
turnoverintensjon og faktisk turnover er imidlertid lite studert. Det er kun funnet to 
tidligere studier som har sett på turnover og illegitime oppgaver. Den ene ble gjort på 
medarbeidere og hadde ikke med faktisk turnover (Apostel et al., 2017), og den andre 
tok for seg frivillige organisasjoner og fant at intensjon om å bli værende var negativt 
forbundet til illegitime oppgaver (van Schie, Güntert, & Wehner, 2014).  
 

Ressurs: Tilgang til sosial støtte 

Der illegitime arbeidsoppgaver er et forholdsvis nytt konsept, er sosial støtte et område 
det er forsket mer på innen organisasjonspsykologien (Stocker, Jacobshagen, Semmer, 
& Annen, 2010). I et JD-R-rammeverk er ressursene ikke bare viktige for å dempe 
kravene, men de har også vist seg å kunne stimulere til personlig vekst, læring og 
utvikling og er derfor avgjørende også kun i seg selv (Bakker, 2011). Kravene, altså 
belastningene og de illegitime arbeidsoppgavene en leder har, kan således teoretisk 
balanseres og bli mindre betydelige ved hjelp av ulike ressurser. En ressurs som 
tidligere har blitt fremhevet som viktig i dette rammeverket er sosial støtte, både sosial 
støtte fra kollegaer, overordnede og organisasjon (Bakker, 2011; Berntson et al., 2012; 
Corin & Björk, 2016; Demerouti et al., 2001). I tidligere studier har sosial støtte blant 
annet vist seg som en viktig indikator for at man blir akseptert, tatt vare på og er et 
verdig medlem av en gruppe individer (Sarason, Sarason, Brock, & Pierce, 1996; 
Semmer et al., 2008). En metaanalyse har blant annet funnet at mangel på sosial støtte 
var en av de sterkeste prediktorene til turnover (Mor Barak et al., 2001). Negativ 
vurdering av prestasjon fra overordnede, en form for motpol til støtte, har også vist seg 
å påvirke intensjonen til å slutte (Zimmerman & Darnold, 2009). I tillegg har 
medarbeidere som opplevde støtte fra overordnede mindre sannsynlighet for å slutte og 
de har også et mer positivt syn på organisasjonen som helhet (DeConinck & Johnson, 
2009; Maertz, Griffeth, Campbell, & Allen, 2007). I offentlig sektor påpekes det av 
Dellve og Wikström (2006) at det er ekstra viktig med organisatorisk støtte i form av 
eksempelvis IT- og HR-personale. En annen studie, gjort på medarbeidere, fant også at 
organisatorisk støtte var den støtteformen som sterkest motvirket turnoverintensjon 
samt at støtte fra leder også svekket tankene om å slutte (Kim & Kao, 2014). Samtidig 
har enkelte studier vist at støtte fra overordnede gjør organisatorisk støtte til en mindre 
signifikant prediktor av turnover (Maertz et al., 2007). Altså har det noe å si hvem og 
hvor støtten kommer fra, og de ulike formene for støtte kan ha ulik påvirkning på 
turnover og turnoverintensjon. Kun en av de nevnte studiene (Dellve & Wikström, 
2006) er gjort i blant ledere i offentlig sektor, og det finnes få studier som har sett på 
betydningen av støtte for ledere. De som eksisterer er stort sett enten kvalitative eller 
tverrsnittstudier (Dellve, Andreasson, & Jutengren, 2013). Et unntak er en studie om 
holdbart lederskap i helsesektoren. Der ble det vist at støtte fra familie og venner var 
positivt samt at kontrollspennet, altså antall medarbeidere lederen har ansvar for, 
påvirket viktigheten av støtte (Dellve et al., 2013). Ledere med mange underordnede og 
liten erfaring hadde også nytte av støtte fra ledelsen og lederkollegaer (Dellve et al., 
2013). Dette viser at også ledere har behov for støtte og at det kan påvirke 
arbeidshverdagen positivt, men hvilken form for støtte som ledere i offentlig sektor 
behøver for å bli værende i organisasjonen trengs det mer kunnskap om. Derfor vil 
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foreliggende studie se på fire ulike former for støtte og deres relasjon til om ledere 
slutter eller ikke. De fire støttende ressursene er støtte fra overordnede leder, støtte fra 
sjefskollegaer, samarbeid med medarbeidere og støttende organisatoriske strukturer.  
 

Foreliggende studie 
Som beskrevet, er det tydelig at det trengs en bevisstgjøring rundt hvilke faktorer ved 
arbeidsmiljøet som har betydning for at ledere i offentlig sektor har en intensjon om å 
slutte eller faktisk slutter. Denne arbeidstagergruppen er understudert og problemet er 
økende. Derfor vil denne studien se på (1) hvilke krav og ressurser som har en 
sammenheng med ledere i offentlig sektors turnoverintensjon og da inkludere følgende 
tre ulike former for turnoverintensjon: intensjonen til å forlate organisasjon, intensjonen 
til å forlate lederprofesjon og intensjonen til å avansere. Studien vil også ta for seg (2) 
hvilke krav og ressurser som påvirker ledernes faktiske turnover. Samt også se på (3) 
hvordan de tre turnoverintensjonene påvirker den faktiske turnoveren (se Figur 1 for en 
oversikt).  

 

METODE 

Datainnsamling og utvalg  
Foreliggende studie er en del av et større forskningsprosjekt (CHEFiOS, Chefskap, 
hälsa, effektivitet, och förutsättningar i offentlig sektor) som undersøker organisatoriske 
forutsetninger for ledere i offentlig sektor. Prosjektet har bestått av flere undersøkelser, 
intervensjoner med mer. Foreliggende studie baseres på datainnsamling gjort gjennom 
spørreundersøkelse bestående av 223 spørsmål. Spørsmålene var en blanding av nye og 
etablerte skalaer, der de nye ble utviklet gjennom kvalitative studier og pilottesting 
(Eklöf et al., 2010; Berntson et al., 2012; Corin et al., 2016; Skagert et al., 2008). 
CHEFiOS-undersøkelsen bestod av flere ulike typer av spørsmål og påstander som 
blant annet omfattet ledernes bakgrunn (kjønn, erfaring, utdanning og posisjon), i tillegg 
til arbeidsbetingelser, mestringsstrategier, helse, og arbeidsevne. Majoriteten av 
spørsmålene stammer fra Gothenburg Manager Stress Inventory (GMSI) som er spesielt 

Figur 1. Konseptuell modell over hvilke krav og ressurser som er med i studien og ved hvilket 
tidspunkt variablene er målt. 
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utviklet for sjefer i offentlig sektor (Corin, 2016; Eklöf et al., 2010). Utvalget av 
deltagende kommuner var strategisk og basert blant annet på kjønnsfordeling, størrelse, 
og politisk og demografisk sammensetning i kommunene (Corin, 2016; Corin et al., 
2016). Lederne i utvalget jobbet både innen helse (eldreomsorg og omsorg for 
funksjonshemmede), skole (førskole, barneskole og videregående skole), samt tekniske 
yrker. Utvalget består også av ledere på ulike nivåer, både operative og strategiske 
ledere. 
  
CHEFiOS-undersøkelsen ble sendt ut til 766 ledere i syv svenske kommuner og bydeler 
ved to tidspunkter, 2009 (T1) og 2011 (T2). Ved T1 var responsraten 72,5 % (N = 555) 
og ved T2 66,5 % (N = 491). Den longitudinelle responsraten, de som var med ved både 
T1 og T2, var 56,7 % (N = 313). Mellom T1 og T2 sluttet 22 % (N = 122). I 
foreliggende studie ble seks personer ekskludert fra undersøkelsen fordi de hadde svart 
på 16 % eller mindre av de aktuelle spørsmålene. Dermed er størrelsen på utvalget N = 
549. Av de 223 spørsmålene som CHEFiOS-undersøkelsen bestod av, benytter 
foreliggende studie seg av 59 stykker som totalt utgjør 11 uavhengige variabler i tillegg 
til spørsmålene om turnoverintensjon (se Figur 1). Faktisk turnover ved T2 baseres på 
registerdata. 
 
Bakgrunnsvariabler 
Demografi er tidligere nevnt som en beskjeden prediktor av turnover, men enkelte 
studier på lignende målgruppe har vist at det kan ha en betydning (Corin et al., 2016; 
Mor Barak et al., 2001). Derfor er utvalgte bakgrunnsvariabler inkludert. Alder ble målt 
i tre kategorier: ≤ 44, 45-54 og 55+ (se Tabell 1 for fordeling). Kjønn ble målt i to 
grupper, 0 = kvinne og 1 = mann. Sjefsrolle er gruppert i operativ leder (enhetschef, 
gruppchef/arbetsledare) og strategisk leder (förvaltningschef, verksamhetschef, 
enhetschef, eller expertchef f.eks. personalchef eller ekonomichef). Type av virksomhet 
ble delt inn i tre kategorier: helse og omsorg, skole og teknisk. Kontrollspenn, antall 
medarbeidere lederen har under seg, er med fordi det kan ha betydning for lederes 
arbeidshverdag (Morken, 2015; Wallin, Pousette, & Dellve, 2014). Svaret kunne fylles 
inn fritt, og varierte fra 0 til 105 underordnede. 

Tabell 1. Oversikt over studiedeltagere gruppert etter kvinner og menn, samt alder, 
virksomhetstype, posisjon, kontrollspenn, turnoverintensjon og faktisk turnover.  
  Kvinner Menn Totalt 
Alder a    
 <44 21,0 % 8,9 % 29,9 % 
 45-54 24,6 % 9,3 % 33,9 % 
 55+ 20,6 % 15,5 % 36,1 % 
Virksomhetstype b    
 Helse & omsorg 35,9 % 5,6 % 41,6 % 
 Skole 24,1 % 13,0 % 37,1 % 
 Teknisk 6,8 % 14,6 % 21,4 % 
Posisjon c    
 Strategisk 12,8 % 12,1 % 24,9 % 
 Operativ 53,7 % 21,4 % 75,1 % 
Kontrollspenn (gjennomsnitt (SD))d 27,4 (14,4) 20,6 (15,6) 25,1 (15,2) 
Har intensjon om å slutte i organisasjon  27,2 % 13,5 % 40,7 % 
Har intensjon om å slutte i lederprofesjon 16,6 % 6,6 % 23,2 % 
Har intensjon om å avansere 15,2 % 10,9 % 26,1 % 
Faktisk turnover (T2) 12,0 % 10,0 % 22,0 % 
Forklaring. SD = standardavvik. a: N = 548, b: N = 515, c: N = 546, d: N = 548 
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Uavhengige variabler 
Belastninger arbeidet 

Belastningene ble målt med utvalgte skalaer fra GMSI. Alle påstandene står under 
spørsmålet ”Om du tänker på det senaste halvåret: Hur ofta har följande förekommit i 
ditt arbete som chef?”. Samtlige belastninger er målt med fem svarsalternativer på en 
skala fra ”aldrig/nästan aldrig” til ”alltid/nästan alltid”. Ressursproblemer reflekterer 
konsekvenser av å arbeide under manglende ressurser og består av 11 påstander (se 
Tabell 2 alle alpha-verdier). Et eksempel er ”(…) Att din verksamhet har otillräckliga 
resurser på grund av beslut från överordnade, politiker eller myndigheter”. 
Overbelastning handler med fire påstander om opplevelsen av å ikke rekke alt det man 
burde (Eklöf et al., 2010). Et eksempel er ”(…) Att du faktiskt inte hinner med allt det 
du känner att du borde i arbetet”. Manglende organisatorisk styring består av seks 
påstander, og tar for seg konkurranse om ressurser i organisasjonen, tungrodd byråkrati, 
organisatorisk irrasjonalitet og uklarheter (Eklöf et al., 2010). Et eksempel er ”(…) Att 
beslut som tas högre upp i organisationen är mycket svåra eller omöjliga att genomföra i 
din verksamhet”. Medarbeiderproblem er målt med fire påstander som reflekterer 
problemer relatert til individer, og deres prestasjon og motivasjon, for eksempel: ”(…) 
Att du måste hjälpa medarbetare planera och strukturera sitt arbete”. Den femte 
belastningen, gruppedynamikk, reflekteres av to påstander. Ett eksempel: ”(…) Att 
medarbetare har svårt att acceptera de gemensamma mål som finns för arbetet”. 
  
Illegitime arbeidsoppgaver 

Illegitime arbeidsoppgaver reflekteres av ni spørsmål med fem svarsalternativer (fra 
”aldrig” til ”mycket ofta”) som bygger på Bern Illegitimate Tasks Scale (BITS; Semmer 
er al., 2010). Spørsmålene er oversatt og anvendt av Aronsson med flere (2012) og 
består av om arbeidsoppgavene oppfattes som unødvendige: ”Har du arbetsuppgifter 
som du undrar över om de egentligen alls behöver göras?” eller usaklige: ”Måste du 
utföra arbetsuppgifter som du menar borde göras av någon annan?”. 
 
Tilgang til sosial støtte 

De fire formene for sosial støtte ble også målt med spørsmål fra GMSI (Eklöf et al., 
2010) med svarsalternativer fra ”aldrig/nästan aldrig” til ”alltid/ nästan alltid”. Alle 
påstandene stod under spørsmålet “Om du tänker på det senaste halvåret: Hur väl 
stämmer följande med din arbetssituation som chef?”. Støttende ledelse reflekterer med 
seks påstander om ledelsen gir tilbakemelding, viser interesse, er tilgjengelig for 
diskusjoner med mer (Eklöf et al., 2010). Et eksempel er ”Min chef bekräftar att jag gör 
ett bra arbete”. Støttende sjefskollegaer tar med fire påstander for seg samarbeidet 
mellom ledere på samme nivå i organisasjonen. Et eksempel: ”Jag har ett förtroendefullt 
samarbete med mina chefskollegor”. Godt samarbeid med medarbeidere hadde seks 
påstander og beskriver et fordelaktig samarbeid med medarbeiderne der medarbeiderne 
tar ansvar, kan stoles på og oppleves som trygge (Eklöf et al., 2010). Eksempel er ”Jag 
känner att jag kan lita på att medarbetare följer mina anvisningar”. Støttende 

organisatoriske strukturer bestod av syv påstander og tok for seg om det finnes 
mulighet til å få hjelp og støtte fra andre avdelinger og profesjonelle personer, samt om 
regler og policys oppleves som støttende. Et eksempel er ”Jag får bra respons från 
personalavdelningen när jag vill ta upp problem i mitt arbete”. 
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Tabell 2. Korrelasjoner, reliabilitet, gjennomsnitt og standardavvik. 
Variabler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 M SD 

Bakgrunnsvariabler                    
1. Kjønn (0 = kvinne) -                 - - 
2. Alder ,11** -                - - 
3. Kontrollspenn -,21** -,02 -               25,1 15,2 
Belastninger i arbeidet                    
4. Ressursproblemer -,11* ,06 ,23** ,87              2,81 0,63 
5. Overbelastning -,06 -,13** ,10* ,39** ,84             3,19 0,78 
6. Manglende org. 
styring -,15** -,06 ,20** ,60** ,40** ,76           

 
2,21 0,61 

7. Medarbeiderproblem -,09* -,07 ,09* ,15** ,19** ,31** ,72           2,40 0,57 
8. Gruppedynamikk -,10* ,00 ,15** ,35** ,22** ,39** ,58** ,60          2,40 0,67 
Illegitime 

arbeidsoppgaver                 
 

  
9. Unødvendige 
oppgaver -,13** -,11* ,19** ,37** ,17** ,43** ,28** ,35** ,81        

 
2,64 0,66 

10. Usaklige oppgaver -,17** -,14** ,22** ,42** ,41** ,49** ,32** ,38** ,48** ,74        2,49 0,61 
Tilgang til sosial støtte                    
11. Støttende ledelse ,07 -,03 -,05 -,35** -,30** -,37** -,13** -,19** -,24** -,24** ,90       3,60 0,88 
12. Støttende 
sjefskollegaer ,07 -,02 ,05 -,17** -,16** -,24** -,12** -,17** -,16** -,18** ,45** ,88     

 
3,97 0,76 

13. Samarbeid 
medarbeidere ,02 ,05 -,10* -,24** -,14** -,26** -,51** -,45** -,26** -,33** ,16** ,23** ,83    

 
4,02 0,52 

14. Støttende org. 
strukturer ,08 ,13** -,15** -,44** -,36** -,48** -,11* -,27** -,28** -,38** ,48** ,39** ,31** ,80   

 
3,20 0,70 

Turnoverintensjon T1                    
15. TI organisasjon 
(0=nei) -,01 -,17** ,06 ,18** ,18** ,17** ,13** ,17** ,23** ,22** -,26** -,19** -,14** -,20** -  

 
- - 

16. TI lederprofesjon 
(0=nei) -,06 -,05 ,06 ,24** ,23** ,16** ,18** ,17** ,16** ,25** -,14** -,11** -,20** -,15** ,45** - 

 
- - 

17. TI avansere (0=nei) ,10* -,17** -,01 -,07 ,02 -,05 -,02 ,01 ,07 -,00 -,05 -,09* ,06 -,08 ,26** -,13** - - - 
Faktisk turnover T2                    
18. Faktisk turnover 
(0=nei) ,13** -,13** -,08 -,03 ,03 -,04 -,01 -,00 -,05 -,03 -,07 -,08 ,01 -,06 ,18** ,11* -,19** - - 
Forklaring. Pearsons produkt-moment korrelasjonskoeffisient. Cronbachs alfa er markert med fet skrifttype i diagonalen. 
N = 535. ** = p < .01, * = p < .05. M = gjennomsnitt. SD = standardavvik. org. = organisatoriske. TI = turnoverintensjon.  
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Turnoverintensjon 

Turnoverintensjon anvendes både som uavhengig og avhengig variabel. Den er 
avhengig i relasjon til krav og ressurser, og uavhengig som prediktor av faktisk 
turnover. De tre ulike formene for intensjon til turnover ble målt med ett spørsmål hver 
der svarsalternativene var ”ja” og ”nei”. Intensjon til turnover fra organisasjon: ”Har du 
under det senaste året allvarligt övervägt att byta arbetsplats?”. Intensjon til å slutte i 

lederprofesjonen: ”Har du under det senaste året allvarligt övervägt att sluta som chef?”. 
Intensjon til avansere: ”Har du under det senaste året övervägt att avancera i 
chefsposition?”. 
  

Avhengig variabel 
Faktisk turnover baseres på registerdata over hvem som har sluttet, og er hentet inn fra 
kommunenes HR-avdelinger. 
 
Bearbeiding av data 
I utvalget (N = 549) hadde 84 % (n = 464) av personene helt fullstendige svar. De 
manglende svarene utgjorde kun 0,9 % av det totale antallet svar. Bortfallsanalyse ga en 
ikke-signifikant Little’s MCAR-test (χ2(2794) = 2827, p = ,33), noe som tyder på at det 
interne bortfallet i undersøkelsen var usystematisk og helt tilfeldig (Little, 1988). Når 
bortfallet ikke er systematisk kan imputasjon ved hjelp av expectation maximization 
(EM) være et godt alternativ da det gir objektive estimat og forbedrer studiens 
statistiske analyseevne (Enders, 2001; Little & Rubin, 2002). Imputasjon ble derfor 
foretatt med EM-imputasjon i SPSS 24.0. Turnoverintensjon og faktisk turnover ble 
ikke imputert, og alle uavhengige variabler ble imputert sammen. 
 
Når den avhengige variabelen er dikotom, som i dette tilfellet, anbefales logistiske 
regresjoner (Howell, 2013). Dette ble derfor gjennomført for å se hvilke av de 
uavhengige variablene som var assosiert med lederes turnoverintensjon og faktiske 
turnover. Effektene tolkes i oddsratioer (OR) med 95 % konfidensintervall (CI). 
Korrelasjoner, reliabilitet, gjennomsnitt og standardavvik presenteres i Tabell 2, og 
størrelsen på estimatene av sambandet i Tabell 3 og 4. Nagelkerke R2, en slags pseudo 
R2, og Hosmer & Lemeshow-test, hvor godt data passer til modellen, oppgis også 
(Hosmer & Lemeshow, 2000; Nagelkerke, 1991; Tabachnick & Fidell, 2013). 
 
 

RESULTAT 

Som Tabell 3 viser er det noe ulike mønstre mellom de ulike formene for 
turnoverintensjon. Intensjonen til å slutte i organisasjonen har kun signifikant 
sammenheng med unødvendige arbeidsoppgaver og støttende ledelse i modell 1. 
Illegitime arbeidsoppgaver øker oddsen for turnoverintensjon mens støttende ledelse 
senker den. Ved å innføre mulige konfunderende faktorer, altså bakgrunnsvariablene 
(Tabell 3, modell 2), blir også støttende sjefskollegaer signifikant, og de unødvendige 
oppgavene går fra signifikant til å tendere mot signifikans. Yngre har en større tendens 
enn eldre for turnoverintensjon fra organisasjonen i tillegg til at menn tenderer mot å 
være forbundet med større intensjon til å slutte i organisasjonen. 
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Tabell 3. Effekten av belastninger, illegitime arbeidsoppgaver og støtte på turnoverintensjon og faktisk turnover 
  Intensjonen om å slutte i organisasjona Intensjonen om å slutte i profesjonb Intensjonen om å avanserec Faktisk turnoverd 
  Modell 1 

Hovedprediktorer 
 

Modell 2 
Modell 1 

Hovedprediktorer 
 

Modell 2 
Modell 1 

Hovedprediktorer 
 

Modell 2 
Modell 1 

Hovedprediktorer 
 

Modell 2 
Variabler OR (95 % CI) OR (95 % CI) OR (95 % CI) OR (95 % CI) OR (95 % CI) OR (95 % CI) OR (95 % CI) OR (95 % CI) 
Konstant 0,45 (-) 0,12 (-) 0,01 (-)* 0,00 (-)** 0,94 (-) 1,30 (-) 2,42 (-) 0,65 (-) 
Belastninger i arbeidet         
 Ressursproblemer 1,11 (0,75-1,64) 1,36 (0,88-2,08) 2,11 (1,32-3,38)** 2,17 (1,32-3,58)** 0,61 (0,40-0,94)* 0,69 (0,43-1,09) 0,93 (0,60-1,44) 1,23 (0,75-2,02) 
 Overbelastning 1,25 (0,95-1,65) 1,24 (0,92-1,68) 1,54 (1,11-2,13)** 1,55 (1,09-2,21)* 1,14 (0,85-1,53) 1,11 (0,79-1,54) 1,06 (0,78-1,45) 0,98 (0,69-1,39) 
 Manglende org. styring 0,77 (0,50-1,18) 0,77 (0,49-1,22) 0,61 (0,37-1,01)† 0,61 (0,36-1,03)† 0,68 (0,43-1,09) 0,62 (0,37-1,03)† 0,74 (0,46-1,20) 0,77 (0,45-1,31) 
 Medarbeiderproblem 1,14 (0,73-1,77) 1,15 (0,72-1,84) 1,54 (0,92-2,59) 1,66 (0,97-2,85)† 1,03 (0,64-1,65) 1,06 (0,64-1,76) 1,02 (0,63-1,67) 0,93 (0,54-1,60) 
 Gruppedynamikk 1,13 (0,78-1,63) 1,21 (0,82-1,78) 0,96 (0,63-1,46) 0,96 (0,61-1,49) 1,20 (0,81-1,78) 1,24 (0,82-1,89) 1,11 (0,74-1,67) 1,33 (0,85-2,10) 
Illegitime arbeidsoppgaver         
 Unødvendige oppgaver 1,54 (1,10-2,16)* 1,35 (0,95-1,93)† 1,12 (0,76-1,64) 1,09 (0,73-1,64) 1,54 (1,07-2,21)* 1,36 (0,92-2,00) 0,87 (0,60-1,26) 0,72 (0,48-1,08) 
 Usaklige oppgaver 1,30 (0,88-1,93) 1,27 (0,83-1,93) 1,63 (1,04-2,58)* 1,62 (1,00-2,61)* 0,87 (0,57-1,33) 0,86 (0,54-1,37) 0,94 (0,61-1,46) 0,97 (0,6-1,58) 
Tilgang til sosial støtte         
 Støttende ledelse 0,67 (0,52-0,87)** 0,72 (0,55-0,95)* 0,95 (0,71-1,27) 1,04 (0,76-1,42) 0,99 (0,76-1,30) 0,90 (0,67-1,21) 0,88 (0,66-1,16) 0,87 (0,63-1,19) 
 Støttende sjefskollegaer 0,82 (0,62-1,08) 0,69 (0,51-0,94)* 0,86 (0,62-1,19) 0,80 (0,57-1,14) 0,80 (0,60-1,07) 0,69 (0,50-0,95)* 0,85 (0,63-1,15) 0,75 (0,53-1,07) 
 Samarbeid medarbeidere 0,99 (0,64-1,54) 0,96 (0,60-1,53) 0,66 (0,40-1,09) 0,74 (0,43-1,27) 1,58 (0,98-2,57)† 1,43 (0,85-2,42) 1,16 (0,71-1,90) 1,18 (0,69-2,03) 
 Støttende org. strukturer 0,95 (0,67-1,35) 1,14 (0,78-1,69) 1,09 (0,72-1,66) 1,12 (0,72-1,76) 0,64 (0,44-0,93)* 0,74 (0,49-1,13) 0,79 (0,54-1,15) 0,90 (0,58-1,39) 
Bakgrunnsvariabler         
 Kjønn (0 = kvinne)  1,51 (0,95-2,42)†  1,02 (0,60-1,76)  2,17 (1,32-3,58)**  2,65 (1,58-4,46)*** 
 Alder (0 = 55+)         
  ≤ 44  2,59 (1,54-4,35) ***  1,23 (0,69-2,19)  2,78 (1,56-4,92)***  2,85 (1,55-5,22) ** 
  45-54  2,37 (1,46-3,84) ***  1,16 (0,67-2,00)  1,85 (1,06-3,21)*  1,97 (1,09-3,54)* 
 Virksomhetstype  

(0 = helse og omsorg) 
 

 
 

 
 

 
 

 
  Skole  0,96 (0,59-1,58)  1,18 (0,67-2,09)  1,00 (0,59-1,71)  0,70 (0,39-1,26) 
  Teknisk  0,86 (0,46-1,59)  1,14 (0,57-2,31)  0,51 (0,26-1,01)†  0,70 (0,35-1,40) 
 Posisjon (0 = strategisk)  1,32 (0,75-2,35)  2,07 (1,02-4,20)*  0,99 (0,54-1,80)  1,00 (0,53-1,87) 
 Kontrollspenn  1,00 (0,99-1,02)  0,99 (0,98-1,01)  1,00 (0,98-1,02)  0,99 (0,98-1,01) 
Antall personer (n) 541 504 543 506 540 503 549 549 
Nagelkerke R2 ,16 ,20 ,18 ,18 ,07 ,13 ,03 ,10 
Hosmer & Lemeshow+ 6,50(8) 6,53(8) 13,79(8)† 11,2(8) 12,44(8) 16,08(8)* 5,74(8) 5,25(8) 
Forklaring. *** p < .001, ** = p < .01, * = p < .05, † = p < .10. + Chi-square (df). CI = Konfidensintervall. OR = oddsratio. Oddsratio over 1 indikerer en økning i oddsen for turnoverintensjon og faktisk 
turnover, oddsratio under 1 indikerer en minskning. Oddsratioer som er signifikante er markert med fet skrifttype. De som tenderer mot signifikans (p <.10) er i kursiv. org. = organisatorisk 
a Vil bli værende i organisasjonen = 0 (59 %) og intensjonen om å forlate organisasjon = 1 (41 %)  
b Vil bli værende i lederprofesjonen = 0 (77 %) og intensjonen om å forlate lederprofesjonen = 1 (23 %) 
c Vil bli værende i samme posisjon = 0 (74 %) og intensjonen om å avansere = 1 (26 %) 
d Ikke sluttet = 0 (78 %), har faktisk sluttet = 1 (22 %) 

  
  



15 

 
For intensjonen til å slutte i lederprofesjonen er ingen av ressursene signifikante, men 
kravene ressursproblemer og overbelastning, samt usaklige oppgaver øker alle oddsene 
for intensjon til å slutte i lederprofesjonen. Manglende organisatorisk styring beveger 
seg mot signifikant, men dette kravet virker motsatt av de to andre signifikante kravene. 
Intensjonen til å ville bytte lederprofesjon synker dersom ledere opplever manglende 
styring i organisasjonen. Når bakgrunnsvariabler føres inn i modellen så tenderer også 
medarbeiderproblem mot å være signifikant. Av bakgrunnsvariablene er kun posisjon 
signifikant, og operative ledere har en høyere odds for å ville slutte i lederprofesjonen. 
 
Også for intensjonen til å avansere er ressursproblemer signifikant, men i motsetning til 
turnoverintensjon fra lederprofesjon, vil ressursproblemer senke oddsen for at lederen 
har intensjon om å avansere (OR = 0,61 [CI: 0,40-0,94]). Støttende organisatoriske 
strukturer senker også oddsen signifikant for at ledere vil avansere. Samarbeid med 
medarbeidere tenderer også mot å redusere oddsen for intensjon om å avansere. 
Unødvendige arbeidsoppgaver er derimot et krav som signifikant øker oddsen for å 
avansere. Ved innføring av bakgrunnsvariabler endres imidlertid mønsteret helt. Da 
tenderer manglende organisatorisk styring mot å være en signifikant demper av 
oddsratioen, mens støttende sjefskollegaer er signifikant. Bakgrunnsvariablene viser 
også at oddsen for å ville avansere øker om lederen er mann og yngre enn 55 år. 
 
Ingen krav eller resurser var signifikante predatorer av faktisk turnover, verken i modell 
1 eller 2. Modell 2 viser imidlertid at oddsen for faktisk turnover også her øker hvis en 
leder er mann og/eller yngre enn 55 år.  
 

Tabell 4. Effekten av turnoverintensjon på faktisk turnovera 
  Modell 1 

Hovedprediktorer 
Modell 2 

Variabler OR (95 % CI) OR (95 % CI) 
Konstant 0,15 (-)*** 0,10 *** 
Ulike former for turnoverintensjon   
 Intensjon til å slutte i organisasjon (0=nei) 1,59 (0,97-2,60)† 1,42 (0,83-2,42) 
 Intensjon til å slutte i lederprofesjon (0=nei)  1,68 (0,98-2,89)† 1,98 (1,11-3,54)* 
 Intensjon til å avansere (0=nei) 2,49 (1,54-4,01)*** 2,14 (1,27-3,60)** 
Bakgrunnsvariabler   
 Kjønn (0 = kvinne)  2,24 (1,32-3,81)** 
 Alder (0 = 55+)   
  ≤ 44  2,13 (1,16-3,92)* 
  45-54  1,69 (0,92-3,10)† 
 Virksomhetstype (0 = helse og omsorg)   
  Skole  0,76 (0,44-1,32) 
  Teknisk  0,79 (0,40-1,57) 
 Posisjon (0 = strategisk)  0,91 (0,49-1,68) 
 Kontrollspenn  1,00 (0,98-1,01) 
Antall personer (N) 537 500 
Nagelkerke R2 ,09 ,13 
Hosmer & Lemeshow+ 0,84(3) 11,25(8) 
Forklaring. *** p < .001, ** = p < .01, * = p < .05, † = p < .10. + Chi-square (df). OR = 
oddsratio. CI = konfidensintervall. OR over 1 indikerer en økning i oddsen for faktisk 
turnover, OR under 1 indikerer en minskning.  
a Ikke sluttet = 0 (78 %), har faktisk sluttet = 1 (22 %)  
 

Tabell 4, effekten av turnoverintensjon på faktisk turnover, viser at det å ha en intensjon 
om å avansere er den beste prediktoren av faktisk turnover. De to andre intensjonene 
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tenderer mot å bli signifikante. Ved innføring av bakgrunnsvariabler, er fortsatt 
avansering signifikant i tillegg til at intensjonen om å slutte som leder blir signifikant. 
Intensjonen om å slutte i organisasjonen går derimot fra å tendere mot signifikans til å 
bli ikke-signifikant. Tabellen viser også at menn har en høyere odds for faktisk turnover 
enn kvinner, samt at spesielt de yngste (≤ 44) slutter i organisasjonen. 
 
 

DISKUSJON 

Studien har undersøkt hvordan faktorer ved arbeidsmiljøet, som i tidligere studier har 
vist seg å være viktig for en sunn arbeidshverdag, henger sammen med 
turnoverintensjon og faktisk turnover for ledere i offentlig sektor. Oppmerksomheten 
ble rettet mot ulike krav og ressurser, og mer spesifikt belastninger, illegitime 
arbeidsoppgaver og sosial støtte. Resultatene gir delvis støtte til teorien om at for mye 
krav og for lite ressurser kan lede til turnoverintensjon, men ingen støtte for at det leder 
til faktisk turnover. De gir også støtte til at enkelte former for turnoverintensjon kan 
predikere faktisk turnover. Foreliggende studies bidrag til eksisterende forskning ligger 
i inkluderingen av illegitime arbeidsoppgaver i relasjon til turnover. Studien har også 
undersøkt et utvalg som er lite studert i tidligere studier, ledere i offentlig sektor, i 
tillegg at den har med data fra ledernes faktiske turnover, noe som det finnes begrenset 
med forskning på fra før.  
 
Krav, ressurser og turnoverintensjon 
Illegitime arbeidsoppgaver var den eneste av de tre gruppene krav og ressurser som 
hadde en sammenheng med samtlige turnoverintensjoner. Dette er et viktig funn, selv 
om det var ulike fasetter av illegitime arbeidsoppgaver som hadde signifikant 
sammenheng med de intensjonene. De unødvendige oppgavene tenderte mot å øke 
oddsen for intensjonen om å slutte i organisasjonen og økte intensjonen for å ville 
avansere. Usaklige oppgaver økte derimot oddsen for intensjonen om å slutte i 
lederprofesjonen. At illegitime arbeidsoppgaver har betydning for turnoverintensjon er i 
tråd med det lille som er gjort av forskning på området (Apostel et al., 2017; van Schie 
et al., 2014). Korrelasjonene (Tabell 2) viser at begge de to illegitime oppgavene hadde 
høyest samvariasjon med manglende organisatorisk styring (dvs. tungrodd byråkrati og 
uklarheter). Dette indikerer at forhold ved organisasjonen kan være en bidragende 
faktor til ledernes opplevelse av arbeidsoppgaver som illegitime. Den sterkeste negative 
samvariasjonen var med støttende organisatoriske strukturer. Selv om denne 
korrelasjonen var noe svakere, gir også dette en indikasjon på at lederens følelse av å 
måtte utføre illegitime arbeidsoppgaver kan være avhengig av strukturelle forhold. 
Dette er i linje med tidligere studier som har funnet at en stor andel av variasjonen i 
illegitime arbeidsoppgaver kan tilskrives organisasjonen (Björk et al., 2013).  
 
De resterende kravene, belastningene, hadde totalt sett liten innvirkning på 
turnoverintensjon, men intensjonen om å slutte i lederprofesjonen ser ut til å skille seg 
litt fra de to andre intensjonene også her. Resultatene viser at intensjonen om å slutte i 
lederprofesjonen øker dersom lederne opplever ressursproblemer og overbelastning. 
Justert for bakgrunnsvariabler tenderer også manglende organisatorisk styring og 
medarbeiderproblem mot å øke intensjonen til å slutte i lederprofesjonen. Det å bytte 
profesjon krever som nevnt en større innsats enn det å bytte organisasjon (Blau, 2007; 
Ng & Feldman, 2007) og intensjonen om å slutte i lederprofesjonen er den 
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turnoverintensjonen med størst sammenheng mellom krav og intensjon. Dette kan tyde 
på at de som vil bytte yrke også opplever kravene i lederrollen som mer tyngende enn 
de som vil fortsette som ledere. Intensjonen om å slutte i organisasjon og om å avansere 
innebærer derimot at lederen har som intensjon å fortsette innenfor samme profesjon, 
altså fortsette å være leder. Tidligere studier har pekt på at de som går inn i en lederrolle 
er en spesiell gruppe av ansatte som muligens forventer at jobben skal være krevende 
(Skagert et al., 2011). En mulig forklaring er at de som har et ønske om å fortsette som 
ledere har dermed også muligens en høyere terskel for at kravene skal utløse et ønske 
om å slutte. Et annet resultat verdt å merke seg er at kravet ressursproblemer virker i 
motsatt retning av andre signifikante krav. Her synker oddsen for å ville avansere 
dersom lederne opplever ressursproblemer. Ressursproblemer handler om at lederne må 
gjøre mer med mindre ressurser og er ofte en direkte eller indirekte konsekvens av 
politiske beslutninger, og dermed vanskelig å påvirke. Det kan også innebære at lederne 
har en stor arbeidsmengde og havner i moralske dilemma der de må gå mot sine egne 
verdier (Eklöf et al., 2010). En tenkelig forklaring til at ressursproblemer senker oddsen 
for turnoverintensjon, er at det er andre bakenforliggende variabler som påvirker. For 
eksempel at individer som har intensjon om å avansere også har stor tro på seg selv, og 
ser ressursproblemene som en utfordring heller enn en hindring (Podsakoff et al., 2007). 
Motsatt kan de som vil slutte i lederprofesjonen oppleve at ressursproblemene er en 
uoverkommelig hindring, og dermed øker det deres intensjon om å slutte. 
 
I likhet med som for kravene, skiller intensjonen om å slutte i lederprofesjonen seg fra 
de andre turnoverintensjonene når det kommer til ressurser. Ingen ressurser er 
signifikante for de som har en intensjon om å slutte i lederprofesjonen. Derimot ser 
støttende ledelse ut til å senke oddsen for å ville slutte i organisasjon. Dette kan bety at 
det å oppleve støtte ovenfra kan lette et ellers krevende lederarbeid, at kravene da ikke 
vurderes som like krevende, og at intensjonen til å forlate organisasjonen blir mindre 
(Berntson et al., 2012; DeConinck & Johnson, 2009; Etürk, 2014; Maertz et al., 2007). 
Støttende sjefskollegaer er signifikant både for intensjon til å slutte i organisasjon og for 
å ville avansere. Altså har kollegaer på samme nivå en betydning for ledernes 
turnoverintensjon (Dellve et al., 2013). Dette kan bety at det å ha et godt miljø der 
ledere har mulighet til å drøfte problemer med kollegaer på samme nivå er et kjennetegn 
ved organisasjoner med bedre forutsetning for å holde på ledere. Dette indikerer at det å 
tilrettelegge for samarbeid og støtte både ovenfra og fra siden, kan være smart for å 
redusere turnoverintensjon.  
 
Turnoverintensjon som stedfortreder for faktisk turnover 
Som nevnt tidligere, brukes turnoverintensjon ofte som stedfortreder for faktisk 
turnover. Funnene i foreliggende studie tyder imidlertid på at dette kan være 
problematisk, og det er også flere tidligere studier som har satt spørsmålstegn ved 
turnoverintensjons likhet med faktisk turnover (Corin et al., 2016; Mor Barak et al., 
2001). Ingen av kravene eller ressursene inkludert i foreliggende studie kunne predikere 
den faktiske turnoveren, men noen av dem hadde en sammenheng med 
turnoverintensjon. Dette tyder på at det er ulike prosesser og krefter som driver 
holdningen og den faktiske adferden. Muligheten for at turnoverintensjon og faktisk 
turnover ikke bestemmes av de samme faktorene (Corin et al., 2016; Jung, 2010; 
Vandenberg & Nelson, 1999) støttes dermed delvis av resultatene i foreliggende studie. 
Selv om ledere i offentlig sektor er misfornøyde og har en intensjon om å forlate enten 
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organisasjon, lederprofesjon eller vil avansere så er det noe annet å gjøre intensjon om 
til handling (Ajzen & Madden, 1985; Corin et al., 2016). Det å faktisk slutte i en 
organisasjon er som nevnt en kompleks prosess, og enkelte hevder at en beslutning om 
å slutte ikke behøver å være drevet av utilfredshet med egen arbeidsplass (Lee & 
Mitchell, 1994; Maertz & Kmitta, 2012). Det kan være såkalte ”pull”-faktorer, for 
eksempel et fristende jobbtilbud, som leder til turnover (Lee & Mitchell, 1994; McCabe 
et al., 2010). I tillegg til pull, kommer også ”push”-faktorer der negative hendelser 
dytter individene bort, eksempelvis et dårlig arbeidsmiljø som foreliggende studie har 
sett på. En rekke studier har sett på ulike mønstre som forklaringsmodell for turnover 
(f.eks. Lee & Mitchell, 1994; Maertz & Kmitta, 2012) og de mange ulike 
forklaringsmodellene indikerer at sammenhengen mellom intensjon og handling ikke 
nødvendigvis er ensartet. Andre har også pekt på at makroøkonomiske forhold som 
økonomiske nedgangstider og politiske endringer kan påvirke turnover i sektoren (Corin 
et al., 2016; McCabe et al., 2010). I tillegg vil omstendigheter som høy arbeidsledighet 
senke frivillig turnover fordi arbeidstagerne da blir redde for å forlate den jobben de har 
i dag i et usikkert arbeidsmarked (Selden & Moynihan, 2000). Altså er det ikke sikkert 
at utilfredshet i seg selv er nok for at en leder skal slutte. Annen forskning har også pekt 
på at personlighetstrekk, heller enn egenskaper ved arbeidsmiljøet, bestemmer om 
intensjon blir til virkelighet, og at personlighetstrekk kan forklare både intensjon og 
faktisk adferd (Zimmermann, 2008). Blant annet at personer som skårer lavt på 
emosjonell stabilitet, altså høy nevrotisisme, oftere slutter uten at det er noe galt med 
den arbeidsplassen de har (Zimmermann, 2008). Det er altså flere mulige faktorer som 
bidrar til at sammenhengen mellom turnoverintensjonen og den faktiske turnoveren 
varierer. Likevel er det et stort problem dersom ledere med turnoverintensjon blir 
værende i en jobb som de har forlatt mentalt (Aronsson & Görannson, 1990; Corin et 
al., 2016). Det å være låst til en jobb man ikke egentlig ønsker å ha, har vist seg å kunne 
lede til generelt redusert psykisk helse, lavere jobbtilfredshet og en rekke andre negative 
konsekvenser både for individ og organisasjon (Muhonen, 2010; Stengård, Bernhard-
Oettel, Berntson, Leineweber, & Aronsson, 2016). Det å ha ledere i organisasjonen som 
har en intensjon om å slutte, vil derfor ikke være en gunstig situasjon. 
 
Det er interessant at selv om krav og ressurser ikke hadde noen sammenheng med 
faktisk turnover, så var turnoverintensjon en signifikant prediktor av faktisk turnover og 
da spesielt intensjonen om å avansere. De som har en intensjon om å avansere, kan 
muligens også oppleve at de er mer attraktive på arbeidsmarkedet, og dermed at de har 
høy ansettelsesbarhet. Individer som opplever høy ansettelsesbarhet har tidligere vist 
seg å vurdere sin nåværende jobbsituasjon som mer fordelaktig enn andre (Berntson & 
Marklund, 2007). Dette kan være en forklaring til at de faktisk slutter. Det at 
turnoverintensjon predikerer faktisk handling støttes av tidligere forskning (Mor Barak 
et al., 2001; Kuvaas, 2011), men disse har ikke hatt med flere former for intensjon. 
Fremtidig forskning bør fortsette å skille mellom ulike turnoverintensjoner, da disse i 
denne studien viste seg å gi ulik odds for faktisk handling. 
 

Alder og kjønn 
Alder var konsistent en relevant prediktor av turnoverintensjon og faktisk turnover, med 
unntak av intensjonen om å slutte i lederprofesjonen. De under 55 år er mer trolig til å 
ha tanker om å slutte eller faktisk slutte, og det kan være flere grunner til dette. 
Tidligere studier har blant annet pekt på at eldre vanligvis er i et yrke og i en jobb de 
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trives med, de har ofte høyere jobbtilfredshet og er som regel mer tilfredse med livet 
generelt (Berenbaum, Chow, Schoenleber, & Flores, 2013; Clark, Oswald, & Warr, 
1996; Furåker, Nergaard, & Saloniemi, 2014; Ng & Feldman, 2010). I tillegg opplever 
eldre at de har lavere ansettelsesbarhet og at det er vanskeligere å finne en ny jobb 
(Furåker et al., 2014; Vansteenkiste, Deschacht, & Sels, 2015). Eldre er også mer 
opptatt av sikkerhet enn det å avansere sammenlignet med sine yngre kollegaer (Kooij, 
De Lange, Jansen, Kanfer, & Dikkers, 2011). Yngre er derimot oftere mer opptatt av 
karriere, og har et mer optimistisk syn på egne jobbmuligheter (Furåker et al., 2014; 
Kooij et al., 2011). Det at yngre i større grad enn eldre har intensjon om å slutte eller 
faktisk slutter kan indikere at det er viktigere å sørge for at disse trives, har et godt 
arbeidsmiljø og ser muligheter for utvikling internt i organisasjonen (Corin et al., 2016). 
 
Kjønn var relevant for turnoverintensjonene som prediktor av faktisk turnover (Tabell 
4), samt intensjonen om å avansere, faktisk turnover, i tillegg til å tendere mot 
signifikant for intensjonen om å slutte i organisasjonen (Tabell 3). Felles er at det er 
høyere odds for at menn har intensjon om å slutte eller faktisk gjør det sammenlignet 
med kvinner. Dette støttes av tidligere forskning som har pekt på at det er mindre 
sannsynlig at kvinner i offentlig sektor intenderer å slutte og faktisk slutter enn menn 
(Corin et al., 2016; Moynihan & Landuyt, 2008). Dette på tross av at kvinnelige ledere 
ofte jobber under mindre fordelaktige forhold enn menn, og i mentalt krevende jobber 
(Muhonen, 2010). Enkelte har trukket frem at offentlig sektor tradisjonelt foretrekkes av 
kvinner og at sektoren i større grad gagner kvinner enn privat sektor (Moynihan & 
Landuyt, 2008). Dette viser at fremtidige studier av turnover bør fortsette å inkludere 
både alder og kjønn som mulige konfunderende faktorer.  
 
Begrensninger og forslag til fremtidig forskning 
I likhet med alle studier har også foreliggende studie flere begrensninger som det er 
viktig å belyse. Ett av formålene var å finne hvilke faktorer ved arbeidsmiljøet som 
påvirket den faktiske turnoveren, men ingen av de undersøkte kravene eller ressursene 
viste seg å predikere faktisk turnover. Av de undersøkte variablene var det kun 
intensjonen om å avansere og intensjonen om å slutte i lederprofesjonen som var 
signifikante. Dermed avdekket ikke studien hvilke faktorer ved arbeidsmiljøet som kan 
predikere den faktiske turnoveren. Det er mulig at kravene og ressursene påvirker 
indirekte gjennom en tredjevariabel, eller at det er helt andre faktorer ved 
arbeidsmiljøet, organisasjonen eller omverden som påvirker den faktiske beslutningen 
(Berntson, Bernhard-Oettel, Hellgren, Näswall, & Sverke, 2016). Det trengs mer 
forskning for å finne ut hva som utløser den faktiske turnoveren.  
  
En annen begrensning er at det ikke var mulig å skille mellom frivillig og ufrivillig eller 
ekstern og intern turnover. Dette anbefales og er praksis i flere andre turnoverstudier 
(Holtom, Mitchell, Lee, & Eberly, 2008). Frivillig turnover kjennetegnes av at det er 
individet som selv velger å slutte, og eksempler er pensjonering eller bytte av 
arbeidsgiver. Den ufrivillige turnoveren er derimot om man blir oppsagt eller på annen 
måte må slutte mot sin vilje (Bluedorn, 1978; Cregård et al., 2017). Årsaken til at disse 
to bør holdes adskilt er således at det ofte er de lederne som har sluttet frivillig som 
organisasjonen vil beholde, og dermed også denne gruppen det er interessant å finne ut 
av hvorfor slutter. Ved intern turnover har lederen flyttet på seg innad i organisasjonen, 
og dermed ikke forlatt sektoren. Dette kan altså være ønsket karriereprogresjon og ikke 
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et problem. Fremtidige studier med faktisk turnover bør derfor forsøke å holde frivillig, 
ufrivillig, ekstern og intern turnover adskilt.  
 
En tredje begrensning er at krav, ressurser og turnoverintensjon er målt på samme 
tidspunkt, og de er dermed et tverrsnitt. Det er hovedsakelig to grunner dette. Den ene 
er at spørsmålene om turnoverintensjon ble endret ved T2. Den andre er at det kan 
diskuteres om forhold ved arbeidsmiljøet direkte påvirker en intensjon om turnover to år 
senere. Tidsintervaller er ofte vanskelige å bestemme, men enkelte hevder at kortere 
intervaller kan være en fordel da effekt kan minske over tid (Doorman & Griffin, 2015). 
Data målt på samme tid, med samme måleinstrument, her spørreundersøkelse, kan føre 
til felles metodevariasjon, altså at sammenhenger oppstår kun fordi de er målt med 
samme metode (Berntson et al., 2016; Podsakoff, MacKenzie, Lee, & Podsakoff, 2003). 
At variablene er målt på samme tid, gjør også at det ikke kan snakkes om kausalitet 
(Berntson et al., 2016) mellom krav, ressurser og turnoverintensjonen. Spesielt er det 
vanskelig å vite retningen på forholdet mellom variablene. Eksempelvis kan intensjonen 
om å slutte i lederprofesjonen øke oddsen for illegitime, usaklige, oppgaver, eller det 
kan være at de usaklige oppgavene leder til økt intensjon om å bytte profesjon. Tidligere 
gjennomført longitudinell studie kan likevel gi en pekepinn på forholdets retning 
(Apostel et al., 2017). Der har illegitime arbeidsoppgaver vist seg å predikere følelse av 
uvilje overfor organisasjonen (Semmer et al., 2015). Dette indikerer at illegitime 
arbeidsoppgaver trigger turnoverintensjonen heller enn omvendt. Likevel bør fremtidige 
studier se nærmere på forholdet longitudinelt for å bekrefte retningen.  
 
Foreliggende studie har ikke studert medieringsmekanismen fullt ut. Dette er fordi det 
per i dag kun kan gjøres med komplekse strukturekvasjonsmodelleringsprogramvarer 
når både medierings- og utfallsvariabel er dikotome. Et forslag for fremtidige studer er 
derfor å bruke en skala som mål for turnoverintensjon istedenfor ett enkeltspørsmål. Det 
å bruke enkeltspørsmål som mål på et konstrukt er akseptabelt dersom konstruktet er 
smalt nok (Nagy, 2002; Wanous, Reichers, & Hudy, 1997) noe turnoverintensjon kan 
sies å være. En skala vil likevel kunne gi gradert informasjon (Berntson et al., 2016) i 
tillegg til at det underletter for komplekse analyser som strukturekvasjonsmodellering 
og mediering (Iacobucci, 2012; Wanous et al., 1997). 
 
Fremtidig forskning bør også inkludere, kontrollere for og teste andre variabler i 
relasjon til turnoverintensjon og faktisk turnover, da modellene i foreliggende studie 
forklarer lite av den underliggende variasjonen (Negelkerke R2 på ,07-,20). Eksempelvis 
kan ansettelsestid i organisasjonen og utdannelse være mulige konfunderende faktorer 
(Moynihan & Landuyt, 2008). Det er også verdt å merke seg at av bakgrunnsvariablene 
som ble inkludert i foreliggende studie, var de fleste, med unntak av alder og kjønn, 
uten betydning. Virksomhetstype og kontrollspenn var ikke-signifikant for samtlige, 
mens posisjon kun var signifikant for intensjonen om å slutte i lederprofesjonen. Dette 
på tross av at disse variablene har vært fruktbare å inkludere i tidligere studier (Corin et 
al., 2016; Wallin et al., 2014). 
 
På tross av disse begrensningene finnes det også flere metodologiske styrker. Faktisk 
turnover er hentet inn fra registerdata to år etter spørreundersøkelsen. Dette gjør at 
forholdet mellom variabler fra spørreundersøkelse og faktisk turnover er longitudinelt, 
noe som gir indikasjon på kausalitet (Berntson et al., 2016). I tillegg er 
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spørreundersøkelse og registerdata hentet inn med ulike metoder, noe som reduserer 
risiko for felles metodevariasjon (Podsakoff et al., 2003). Spørsmålene i 
spørreundersøkelsen er også kontekstualisert, altså spesielt utformet for ledere, noe som 
styrker studiens validitet (Berntson et al., 2016). 
 
Konklusjoner og praktiske implikasjoner 
Foreliggende studie indikerer at turnoverintensjonens forhold til den faktiske turnoveren 
er komplisert, og kan være styrt av ulike former for intensjon. Både fordi krav og 
ressurser ikke kunne predikere faktisk turnover, men turnoverintensjon, og fordi ikke 
alle turnoverintensjoner kunne predikere faktisk turnover. Organisasjoner som ønsker å 
finne ut av om lederne deres er på vei bort fra organisasjonen, bør derfor vurdere å 
bruke andre holdninger eller måleinstrumenter. Resultatene viser også at ulike krav og 
ressurser er ulikt viktig for de tre formene for turnoverintensjon. Intensjonen om å 
avansere hadde den sterkeste sammenhengen med faktisk turnover. Organisasjoner bør 
derfor tilrettelegge for karrieremuligheter for sine ledere. Dersom lederen opplever at 
det finnes muligheter for å avansere internt, kan det hende de ikke slutter i 
organisasjonen, men heller bytter posisjon internt. I tillegg til dette bør krav reduseres 
spesielt for de lederne som har intensjon om å forlate profesjonen. Studien har også pekt 
på at illegitime arbeidsoppgaver er relevant å studere i sammenheng med 
turnoverintensjon. Organisasjoner som vil redusere intensjonen til å slutte hos sine 
ledere, bør derfor begrense denne typen arbeidsoppgaver. Hvilke oppgaver som 
oppfattes som illegitime er individuelt, og avhengig av individ, situasjon og 
organisasjon (Apostel et al., 2017; Semmer et al., 2007). For å avdekke hva som er 
illegitimt for den enkelte, kan kommunikasjon være viktig slik at disse 
arbeidsoppgavene om mulig kan delegeres bort. Dersom delegering ikke er mulig, bør 
overordnede forsøke å skape forståelse gjennom å forklare hvorfor arbeidsoppgaven 
behøves og må løses av akkurat denne lederen. Yngre ledere hadde høyere 
turnoverintensjon og faktisk turnover i tillegg til at støtte fra lederkollegaer reduserte to 
av turnoverintensjonene. Derfor kan et siste praktisk tips være å etablere talentakademi, 
nettverksmøter eller mentorordninger der de yngste kan få muligheten til å utvikle seg 
og drøfte problemer både med hverandre og/eller med mer erfarne ledere. 
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