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En ökad grad av uppsägningar har på senare år blivit ett problem inom 
vården och ledarskapsstil har visat sig vara av betydelse när det gäller 
intentionen till uppsägning hos de anställda. Arbetsrelaterade attityder 
har också visat sig vara viktiga när det gäller att motverka intentionen 
till uppsägning. Syftet med den här studien var att undersöka om de 
arbetsrelaterade attityderna arbetstillfredsställelse, arbetsinlevelse och 
organisationssamhörighet har en medierande effekt på relationen 
mellan respektive ledarskapsstil och intentionen till uppsägning hos de 
anställda. Data inhämtades från tre akutsjukhus i Stockholmsregionen. 
Resultatet visade ett signifikant negativt samband mellan 
ledarskapsstil och intention till uppsägning. Den arbetsrelaterade 
attityden arbetstillfredsställelse visades mediera denna effekt. Vid 
brister i ledarskapet kan konkreta åtgärder vidtas för att höja 
arbetstillfredsställelsen och skapa gynnsamma arbetsmiljöer i syfte att 
minska intentionen till uppsägning.   

 
 
Vi lever i ett samhälle som genomsyras av ständiga förändringar på olika plan. Dessa 
påverkar vårt arbetsliv då organisationer tvingas genomföra förändringar i syfte att 
anpassa sig till den dynamiska och föränderliga omvärlden. En domän i arbetslivet där 
genomgripande förändringar har skett de senaste decennierna är sjukvården (Hellgren, 
Baraldi, Falkenberg & Sverke, 2006). Dessa förändringar har främst grundat sig i 
nedskärningar och kostnadsstyrande faktorer till följd av ökade vårdkostnader 
(Blomqvist & Rothstein, 2000; Davidson, Folcarelli, Crawford, Duprat & Clifford, 
1997). Förändringar av den här typen har medfört en upplevelse hos de anställda av 
minskat inflytande i beslut som tas och färre möjligheter till att göra karriär. 
Konsekvenser av det slaget har i sin tur visat sig vara av betydelse för de anställdas 
intention att säga upp sig (Davidson et al., 1997). I samband med dessa förändringar har 
sjukvården drabbats av en hög grad av uppsägningar hos de anställda vilket också har 
blivit ett globalt problem inom vården (Fransson Sellgren, 2007; Hayes et al., 2006). 
Organisationer har genom alla tider kämpat med att undvika en alltför hög grad av 
uppsägningar i syfte att undvika kostnaderna av att värdefull arbetskraft går förlorad 
(Porter & Steers, 1973).  
 
Vidare har det visat sig att en stor del av utmaningen vilar på ledarskapet när det gäller 
att hantera de betydande uppsägningarna som sker inom vården. Särskilt komplex och 
svår har ledarskapsuppgiften visat sig vara i samband med intensiva förändringar 
(Sellgren, Ekvall & Tomson, 2006). För att anställda ska acceptera en förändring och 
motiveras till att uppnå målen i organisationen tycks ledarskapsstilen vara av betydelse 
(Bass & Avolio, 1994). Intressant är därför att undersöka vilken betydelse ledarskapet  
 
* Vi vill tacka Stephan Baraldi för mycket god handledning samt för uppmuntran och stöd under arbetet 
med vår uppsats. 
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har för intentionen till uppsägning hos de anställda men även vilka faktorer som ligger 
bakom (Fransson Sellgren, Kajermo, Ekvall & Tomson, 2009). I detta sammanhang är 
det även relevant att titta på vilken roll olika typer av arbetsrelaterade attityder har för 
relationen mellan ledarskapsstil och intention till uppsägning. Några av dessa 
arbetsattityder är arbetstillfredsställelse, arbetsinlevelse och organisationssamhörighet. 
Dessa kan beskrivas som den upplevda tillfredsställelsen i arbetet, vilken betydelse 
arbetet har för individen och samhörigheten som den anställde känner med 
organisationen. En ökad förståelse och kunskap om relationen mellan dessa faktorer kan 
bidra till ett mer effektivt ledarskap för att attrahera och behålla de anställda (Fransson 
Sellgren, 2007).  
 
Intention till uppsägning 
Beteendet gällande intention till uppsägning är komplext eftersom varierande aspekter 
är av betydelse och kan samverka på olika sätt (Gardulf et al., 2005; Fransson Sellgren 
et al., 2009; Tai, Bame & Robinson, 1998). Utgångspunkten i den här studien är 
intention till uppsägning som individens fria vilja att lämna organisationen. Vidare kan 
begreppet definieras som en process som föregår faktisk uppsägning. Denna process 
sker över tid och innehåller flera steg. Första steget innefattar en utvärdering av arbetet 
och upplevd arbetstillfredsställelse. I nästa steg uppkommer funderingar kring att lämna 
organisationen. Steg tre är en kombination av att börja se sig om efter ett nytt jobb 
samtidigt som individen värderar och jämför sitt nuvarande arbete med möjliga 
alternativ på arbetsmarknaden (Mobley, 1977; Mobley, Griffeth, Hand & Meglino, 
1979; Mobley, Horner & Hollingsworth, 1978). Situationen på arbetsmarknaden och 
individens subjektiva upplevelse av sin konkurrenskraft i jakten på nytt jobb är av 
betydelse för huruvida intentionen övergår i faktiskt beteende (Michaels & Spector, 
1982; Mobley, 1977). En jämförelse mellan nuvarande arbete och de alternativ som 
finns på arbetsmarknaden kan i sig leda till minskad arbetstillfredsställelse och om 
alternativen är mer attraktiva kan detta i högre grad bidra till det faktiska beteendet att 
säga upp sig (Price, 2001). Vidare har det visat sig i en svensk studie, där syftet var att 
undersöka vilka faktorer som orsakade sjuksköterskors intention till uppsägning, att 
bland annat inneboende motivation, ledarskap och arbetsbörda är av betydelse i 
sammanhanget (Fransson Sellgren et al., 2009).  
 
En arbetsplats där anställda frivilligt väljer att säga upp sig riskerar att drabbas av en 
mängd negativa konsekvenser för såväl organisationen som för de som väljer att stanna. 
Kostnaderna tenderar att öka till följd av nyrekrytering och under tiden de nyanställda 
ska sätta sig in i arbetet drabbas organisationen av produktionsbortfall. Dessutom blir 
ofta arbetsbelastningen tyngre för de kvarvarande anställda fram till det att tjänsten är 
tillsatt igen. Likaså riskerar stämningen att sjunka i organisationen och 
sammanhållningen att minska bland de anställda (Mobley, 1982). Eftersom intentionen 
att säga upp sig är det som föregår faktiskt beteende och därmed är en omedelbar 
prediktor till faktisk uppsägning så är det särskilt intressant att titta närmare på vad som 
påverkar denna intention (Locke, 1968). 
 
Ledarskap 
Det tycks vila ett stort ansvar på ledarskapet när det gäller att skapa goda arbetsplatser 
och erhålla en hög arbetstillfredsställelse bland de anställda för att minska risken för 
intention till uppsägning (Gardulf et al., 2008). Karaktäristiskt för de sjukhus som 



3 

lyckats hålla en god vårdkvalité och samtidigt attraherat och behållit sina anställda har 
varit ett tydligt och inflytelserikt ledarskap (Aiken, Smith & Lake, 1994). God kvalité 
hos ledarskapet har också visat sig utmärkas av en synlighet och tillgänglighet där stöd 
och delegering av ansvarsområden är viktigt. Genom att skapa förtroende och samtidigt 
låta de anställda få inflytande och arbeta självstädigt tenderar kvalitén och även 
arbetstillfredsställelsen i vården att öka (Kramer & Schmalenberg, 1991). Inom vården 
är det ofta oförutsägbart hur dagen kommer att se ut vilket kräver ett flexibelt och 
stresståligt ledarskap för att kunna motivera de anställda (Fransson Sellgren, 2007).  
 

I föreliggande studie undersöks de tre ledarskapsstilarna uppgiftsorienterat, 
relationsorienterat och förändringsorienterat ledarskap. En betydande del av forskningen 
på områdena organisation och ledarskap har fokuserat på att beskriva de beteenden som 
tar sig uttryck inom det uppgiftsorienterade- respektive relationsorienterade ledarskapet 
(Bass, 1985; Ekvall & Arvonen, 1991; Yukl, 2009). De två ledarskapsstilarna 
uppmärksammades första gången i två amerikanska studier som genomfördes i Ohio 
och Michigan under 1940 och 50-talet. Fokus vilade på beteenden och attityder hos 
ledarna istället för medfödda personlighetsdrag som dessförinnan hade dominerat 
forskningen (Sellgren, Ekvall & Tomson, 2006; Yukl, 2009).  
 
Uppgiftsorienterat ledarskap 
Den uppgiftsorienterade ledarskapsstilen karaktäriseras av att ledaren planerar uppgifter 
noggrant, definierar och förklarar kraven i arbetet, ger tydliga instruktioner och är noga 
med att planeringen följs punktligt (Ekvall & Arvonen, 1991). Inför specifika uppgifter 
är delegering av arbetsuppgifter och tydliga deadlines karaktäristiskt för stilen (Yukl, 
2009). Kännetecknande för det uppgiftsorienterade ledarskapet är också klargörandet av 
ansvarsområden. Syftet med detta är att leda och samordna arbetet så att de anställda vet 
vad de ska göra och hur de ska fullfölja uppgiften. Även motiverade och kompetenta 
anställda kan misslyckas med att utföra en uppgift om förvirring råder över 
prioriteringar och ansvarsområden. Klara, tydliga och relevanta mål sätts upp som är 
utmanande men ändå realistiska (Yukl, 2009). Hos det uppgiftsorienterade ledarskapet 
sätts verkställandet av uppgiften i centrum och fokus vilar på kvaliteten på olika 
produkter, de anställdas prestation och hur framgångsrikt uppgiften genomförs. Detta 
görs i syfte att identifiera problem och möjligheter för att upptäcka kompetensbehov 
samt grunda för beslut gällande befordringar och förmåner. Detta är av betydelse för att 
förebygga problem som kan uppstå till följd av sämre kvalitet, låg produktion och 
konflikter mellan anställda (Yukl, 2009).  
 
Relationsorienterat ledarskap 
När ledaren fokuserar på att skapa goda relationer och nöjda arbetstagare samt menar att 
glädjen i arbetet har betydelse för prestationen är ledarskapsstilen relationsorienterad 
(Ekvall & Arvonen, 1991). Ett relationsorienterat ledarskap kännetecknas av förmågan 
att stötta de anställda genom att visa hänsyn, acceptans och intresse för deras känslor 
och behov. Tidigare studier har visat att en stödjande attityd gentemot de anställda ofta 
leder till att de anställda är mer nöjda med ledarskapet och själva arbetet (Podsakoff, 
MacKenzie, Moorman & Fetter, 1990; Yukl, 2009). Vidare karaktäriseras ett 
relationsorienterat ledarskap av en vilja att utveckla och coacha sina anställda genom att 
satsa på kompetensutveckling och förbättra karriärvägarna i organisationen. Genom att 
skapa en arbetsmiljö med nya utmaningar och ansvarsområden satsar ledaren på att 
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utveckla de anställdas självförtroende och färdigheter. En relationsorienterad ledare är 
mån om att förse de anställda med resurser och förutsättningar för att kunna lösa 
komplexa problem istället för att endast leverera en komplett lösning (Yukl, 2009). 
Ledaren visar uppskattning gentemot sina anställda genom att uppmärksamma goda 
prestationer och betydelsefulla insatser för organisationen (Yukl, 2009). Genom att 
rådfråga de anställda involveras de även i att ta viktiga beslut vilket möjliggör att bättre 
beslut fattas och att större acceptans erhålls. De anställdas delaktighet i beslutsfattandet 
resulterar med stor sannolikhet i att de upplever ett större engagemang i sitt arbete 
(Yukl, Gordon & Taber, 2002).   
  
Förändringsorienterat ledarskap 
Det förändringsorienterade ledarskapet växte fram till följd av att de två tidigare 
nämnda ledarskapsstilarna saknade beteenden som var direkt kopplade till uppmuntran 
att genomföra och förenkla kommande förändringar (Yukl, 2009). Det förändrings-
orienterade ledarskapet blev först uppmärksammat i mitten på 1980-talet då forskare allt 
mer intresserade sig för att undersöka hur ledare implementerar förändringar i 
organisationer (Yukl, 2009). Den teknologiska utvecklingen under 1970-talet påverkade 
produkter och processer men även den globala konkurrensen på marknaden. De 
anställdas värderingar förändrades i och med detta vilket satte press på ledarskapet att 
kunna anpassa sig till de nya förutsättningarna. Därmed växte behovet av ett ledarskap 
som kunde anpassa sig till förändringar (Ekvall & Arvonen, 1991). Det 
förändringsorienterade ledarskapet täcker en vidd av beteenden där ledaren förespråkar 
utveckling och förändring genom att bland annat initiera nya projekt (Ekvall & 
Arvonen, 1991). Ledarskapsstilen kännetecknas av en lyhördhet inför hur omgivningen 
ser ut i relation till kunder, konkurrens, trender och utveckling av teknik. Genom att 
tolka och analysera sådan information kan en förståelse för varför en förändring är 
nödvändig uppnås (Yukl, Gordon & Taber, 2002).  
 
En ledare med förändring i sikte har en kreativ attityd, experimenterar gärna med nya 
sätt att ta sig an uppgifter och uppmuntrar arbetstagarna till att tänka nyskapande. 
Istället för att se problem försöker en förändringsorienterad ledare se möjligheter och 
tycker om att diskutera nya idéer (Ekvall & Arvonen, 1991). Att initiera en förändring 
kan vara svårt i de fall där de anställda ännu inte förstått varför det är nödvändigt. De 
möjliga riskerna med ett sådant initiativ vid ett starkt motstånd kan vara att ledaren 
förlorar sitt arbete, att de anställda avvisar förslagen och att ledarens rykte försämras 
(Yukl, Gordon & Taber, 2002). Den förändringsorienterade ledaren har visioner kring 
organisationens framtid och vågar ta riskfyllda beslut när det är nödvändigt (Ekvall & 
Arvonen, 1991; Yukl, Gordon & Taber, 2002). När en vision verkar möjlig att uppnå, 
upplevs som relevant för de anställda och kommuniceras på ett entusiastiskt sätt är det 
mer sannolikt att de anställda blir engagerade (Yukl, Gordon & Taber, 2002). Vid en 
förändring kan det finnas behov av struktur och tydlighet i synnerhet om den pågår 
under en längre tid. I och med detta kan därför önskan om ett mer strukturerat ledarskap 
öka (Sellgren, Ekvall & Tomson, 2006).  
 
Samtliga tre ledarskapsstilar har sina enskilda primära syften och är alla tre av stor 
betydelse för ett effektivt ledarskap (Yukl, 2009). Genom att särskilja dessa tre och se 
till vad som karaktäriserar var och en av dem blir det tydligare att urskilja fördelarna 
hos de respektive stilarna och även se till hur de bäst kombineras beroende på situation 
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(Yukl, 2009; Yukl, Gordon & Taber, 2002). När det gäller ledarskapets betydelse för 
intentionen till uppsägning har det visat sig att missnöje med det interna ledarskapet kan 
vara en bidragande orsak (Fransson Sellgren et al., 2009). Eftersom ledarskap är ett så 
pass komplext begrepp är det därför av intresse att se till de tre stilarna var för sig även i 
föreliggande studie.  
 
Arbetstillfredsställelse 
I tidigare forskning har även flertalet arbetsrelaterade attityder och egenskaper visat sig 
ligga bakom intentionen till uppsägning (Michaels & Spector, 1982; Mobley et al., 
1979; Tai et al., 1998). Framförallt har intresset för arbetstillfredsställelse varit stort för 
att förstå vad det är som ligger bakom processen till uppsägningar. Den primära 
konsekvensen av brister i arbetstillfredsställelsen tenderar nämligen vara tankar kring att 
överge sin anställning (Mobley, 1977). Traditionellt sett fokuserar definitionen av 
arbetstillfredsställelse på den anställdes känslor för sitt arbete och i vilken utsträckning 
denne tycker om det. Om en person är tillfredsställd i arbetet beror inte endast på själva 
arbetet i sig utan även på vilka förväntningar personen har på sitt arbete (Lu, While & 
Barriball, 2005).  
 
Forskningen om arbetstillfredsställelse har från början baserats på vilka fysiska och 
psykologiska behov en person har och hur väl dessa behov tillgodoses i arbetet 
(Spector, 1997). Arbetstillfredsställelse har beskrivits som en kombination av individens 
personliga behov och den upplevda möjligheten att i arbetet kunna tillfredsställa dessa 
(Kuhlen, 1963). På senare tid har det blivit mer populärt att se till kognitiva processer 
istället för grundläggande behov och därmed har ett perspektiv växt fram där inställning 
och attityd gentemot arbetet istället präglat forskningen om arbetstillfredsställelse 
(Spector 1997). Olika faktorer och den anställdes upplevda möjlighet att påverka dessa 
kan leda till arbetstillfredsställelse eller missnöje beroende på situation. Exempelvis kan 
lön leda till arbetstillfredsställelse under förutsättning att den anställde har en hög 
förväntan på att kunna höja sin lön genom egen prestation. Upplever däremot individen 
att det inte är möjligt att påverka lönen genom prestation kan detta skapa missnöje hos 
den anställde (Wolf, 1970). 
 
Definitionen av arbetstillfredsställelse utgår antingen från den anställdes perspektiv eller 
från organisationens (Spector, 1997). Arbetstillfredsställelse kan definieras som ett mått 
på hur den anställde blir behandlad i sitt arbete och kan även ses som ett tecken på 
psykologisk hälsa och emotionellt välmående. Den anställdes känsla för arbetet kan leda 
till olika beteenden som har betydelse för organisationen. Utifrån organisationens 
perspektiv är arbetstillfredsställelse ett tecken på hur organisationen fungerar och styrs.    
Arbetstillfredsställelse kan även definieras utifrån en kombination av olika aspekter i 
arbetet. Inkluderat är ofta andra medarbetare, belöningar, själva arbetet i sig samt 
organisationen. Dessa kan vara av betydelse för att kartlägga vad som kan vara orsaker 
till eventuella missnöjda medarbetare i en organisation. En anställd kan ha olika känslor 
inför de olika aspekterna i arbetet och kan till exempel vara tillfredsställd när det gäller 
lönen men inte när det gäller medarbetarna (Spector, 1997).    
 
Arbetsinlevelse 
Eftersom arbetstillfredsställelse inte ensamt varit en tillräcklig förklaring till intentionen 
till uppsägning hos de anställda har andra arbetsattityder såsom arbetsinlevelse och 
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organisationssamhörighet undersökts (Blau & Boal, 1989; Huselid & Day, 1991). 
Gällande arbetsinlevelse finns det olika definitioner och tolkningar av begreppet. Ofta 
inkluderas individens identifikation med sitt arbete, ett arbetsengagemang samt en 
värdering av arbetsprestationen som viktig (Blau, 1985). Huruvida en person upplever 
arbetsinlevelse beror på hur väl själva arbetet kan tillfredsställa personens framträdande 
behov och är styrt av vilken arbetssituation personen befinner sig i. På ett mer 
övergripande plan handlar det om hur centralt arbetet är i personens liv. Försök har 
gjorts att begränsa definitionen till att gälla en kognitiv psykologisk identifikation med 
arbetet (Kanungo, 1982).  
 
En person med arbetsinlevelse är ofta aktivt deltagande i sitt arbete, anser att det är ett 
centralt intresse i livet och relaterar arbetsprestationen till självkänslan (Blau, 1985).  En 
person med hög arbetsinlevelse är väl insatt i sitt arbete, använder aktivt sina talanger, 
är produktiv och har trivsamma relationer till sina kollegor och sin chef (Allport, 1945). 
Arbetsinlevelse kan också definieras med fokus på hur viktig och central den totala 
arbetssituationen är i personens liv. En person som påverkas privat av sin arbetssituation 
har en hög grad av arbetsinlevelse och upplever förmodligen arbetet som en viktig del 
av självbilden (Lawler & Hall, 1970). Arbetet blir därmed en viktig plats att tillgodose 
sina behov samt för att uppnå en god självkänsla (Lodahl & Kejner, 1965). 
Arbetsinlevelse har också visat sig vara av betydelse gällande intentionen till 
uppsägning (Sjöberg & Sverke, 2000). Däremot tenderar denna arbetsattityd att vara 
svårare att ändra på (Blau & Boal, 1989). Detta troligtvis eftersom förutsättningarna till 
arbetsinlevelse är individuella och grundas under tidigare processer av socialisering i 
personens liv (Lodahl, 1964). 
 
Organisationssamhörighet 
Organisationssamhörighet har genom åren förekommit som ett centralt koncept i flera 
studier kring arbetsrelaterade attityder och beteenden bland annat i relation till 
intentionen till uppsägning samt faktisk uppsägning (Allen & Meyer, 1996). På ett 
övergripande och generellt plan har organisationssamhörighet ofta definierats som en 
psykologisk länk som stärker relationen mellan individen och organisationen samt 
minskar sannolikheten för att individen ska säga upp sig (Allen & Meyer, 1996). 
Organisationssamhörighet är ett komplext och mångfacetterat begrepp vilket resulterat i 
olika definitioner och operationaliseringar (Meyer, Allen & Smith, 1993). Kärnan i 
begreppet som karaktäriserar organisationssamhörighet och samtidigt skiljer det från 
andra arbetsrelaterade begrepp bygger på ett par gemensamma faktorer (Meyer & 
Herscovitch, 2001). Gemensamt för definitionerna av organisationssamhörighet är att de 
bygger på en stabiliserande och förpliktigande kraft som på olika sätt påverkar 
beteendet att stanna i organisationen eller uppnå mål satta av organisationen. 
Gemensamt för definitionerna är också att de innehåller någon form av affektiv eller 
emotionell anknytning mellan individen och organisationen. Organisations-
samhörigheten kan också baseras på en medvetenhet om vilka konsekvenserna blir för 
individen om denne lämnar organisationen. Organisationssamhörigheten kan alltså 
bygga på en fri vilja, ett upplevt obligatorium eller ett strategiskt val i syfte att undvika 
kostnaderna av att inte handla i enlighet med organisationen (Meyer & Herscovitch, 
2001).  
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På ett mer konkret plan kan organisationssamhörighet beskrivas som ett tillstånd där 
individen identifierar sig med organisationen, dess mål och grundläggande värderingar 
samt hyser positiva känslor för den (Porter, Crampon, & Smith, 1976). En anställd med 
hög grad av organisationssamhörighet är beredd att satsa och bidra med sin insats och är 
mån om organisationens bästa. På så sätt uttrycks organisationssamhörigheten i såväl 
attityder och värderingar som beteende och är därmed mer än enbart en passiv lojalitet 
gentemot organisationen (Mowday, Steers & Porter, 1979).  
 
Som arbetsrelaterad attityd skiljer sig organisationssamhörigheten på många sätt från 
arbetstillfredsställelse. Organisationssamhörighet är en mer övergripande affektiv 
respons på organisationen i sin helhet där generella mål och värderingar inkluderas.  
Arbetstillfredsställelse däremot är en direkt respons på arbetet i sig eller delar av arbetet 
och de specifika omständigheter som direkt relaterar till arbetets utförande (Mowday et 
al., 1979). I tillägg är organisationssamhörighen mer stabil över tid till skillnad från 
arbetstillfredsställelsen som kan skifta från dag till dag till följd av olika händelser på 
arbetet (Mowday et al., 1979). Organisationssamhörighet är en attityd och ett 
förhållningssätt till organisationen som långsamt och successivt utvecklas över tid när 
individen utvärderar sin relation till organisationen. Arbetstillfredsställelsen tenderar 
däremot att vara mindre stabil över tid och påverkas i högre utsträckning av omedelbara 
och påtagliga händelser i den direkta arbetsmiljön (Porter, Steers, Mowday & Boulian 
1974).  
 
Hur hänger då det hela ihop? 
Intentionen till uppsägning tycks grunda sig i balansen mellan det organisationen har att 
erbjuda den anställde och vilka attityder den anställde har gentemot sitt arbete. Likaså 
kan den anställdes karriärmål, förmåner och attityder samt i vilken utsträckning 
anställningen upplevs som trygg påverka om en uppsägning sker eller inte (Mano-
Negrin & Kirschenbaum, 1999). Tidigare studier inom sjukvården har bland annat visat 
att ju äldre de anställda är och ju längre anställningstid de har desto mindre är 
benägenheten att säga upp sig (Mobley et al., 1979; Tai et al., 1998).  
 
Ledarskapet har också visat sig vara av betydelse för intentionen till uppsägning (Chiu, 
Chien, Lin & Hsiao, 2005; Gardulf et al., 2008; Fransson Sellgren et al., 2009). 
Arbetsinlevelse och organisationssamhörighet tycks också spela en avgörande roll i 
huruvida den anställde säger upp sig eller inte (Sjöberg & Sverke, 2000). Likaså har 
generell arbetstillfredsställelse på jobbet visat sig vara en viktig faktor gällande den 
anställdes övervägande att lämna organisationen. Förhållandet mellan 
arbetstillfredsställelse och graden av uppsägningar har visat på en överensstämmande 
negativ korrelation och intentionen till uppsägning tycks vara en direkt följd av 
upplevda brister i arbetstillfredsställelsen (Porter & Steers, 1973). Vidare tenderar 
individuella såväl som organisationsrelaterade faktorer påverka arbetstillfredsställelsen 
och organisationssamhörigheten vilka i sin tur har visat sig leda till intention till 
uppsägning (Michaels & Spector, 1982). Huruvida organisationssamhörighet är en 
starkare prediktor än arbetstillfredsställelse gällande faktisk uppsägning kan bero på 
omständigheterna. En anställd som är missnöjd med sin lön eller med sin chef men 
känner en stark samhörighet med organisationen och dess målsättningar stannar med 
stor sannolikhet kvar och de senare omständigheterna överväger missnöjet. Annorlunda 
blir det i de fall där pengar är av stor betydelse för individen och denne är missnöjd med 
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sin lön. Tillfredsställelsen över olika delar av jobbet kommer då att styra snarare än 
känslan av samhörighet med organisationen i beslutet att säga upp sig eller inte (Porter 
et al., 1974).  
 
Både organisationssamhörighet och arbetsinlevelse har visat sig vara signifikanta 
prediktorer gällande faktisk uppsägning hos de anställda (Blau & Boal, 1989). Anställda 
med låg grad av organisationssamhörighet och arbetsinlevelse tycks ligga i riskzonen 
när det gäller frivillig uppsägning. Näst störst risk är det att anställda med hög grad av 
arbetsinlevelse och låg grad av organisationssamhörighet har intentionen att säga upp 
sig. Även om de anser att arbetet är viktigt i sig så identifierar de sig inte med 
organisationen och dess övergripande mål. Dyker bättre och mer intressanta 
arbetsuppgifter upp någon annanstans finns det inga band till organisationen som 
hindrar dem från att säga upp sig. Anställda med låg grad av arbetsinlevelse och hög 
grad av organisationssamhörighet tycks däremot ha en mindre benägenhet att säga upp 
sig. För dem är arbetet i sig inte av särskilt stor personlig betydelse men däremot 
identifierar de sig starkt med organisationen och dess målsättningar. Anställda som 
upplever hög grad av de båda arbetsrelaterade attityderna har störst sannolikhet att 
stanna kvar i organisationen. Enligt tidigare forskning tycks därmed organisations-
samhörighet vara viktigare än arbetsinlevelse när det gäller att förebygga frivillig 
uppsägning (Blau & Boal, 1989). 
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att ledarskapet och de tre arbetsrelaterade 
attityderna på olika sätt relaterar till intentionen till uppsägning. Att enbart korrelera 
variablerna till intention till uppsägning tillför därför inte forskningen något nytt inom 
området. Likaså tycks intentionen till uppsägning vara ett komplext fenomen och 
resultaten av tidigare studier har inte lyckats förklara särskilt stor del av variansen i 
intentionen till uppsägning (Michaels & Spector, 1982; Mobley et al., 1979). Det 
behövs istället en modell som integrerar dessa variabler i syfte att undersöka hur de 
relaterar till intentionen till uppsägning (Sjöberg & Sverke, 2000). 
 
Syftet med den här studien var därför att undersöka vilken betydelse ledarskapet har för 
intentionen till uppsägning hos de anställda. Fokus var också på att studera vilken roll 
de arbetsrelaterade attityderna har när det gäller intentionen att säga upp sig.  Genom att 
kontrollera för ålder och anställningstid undersöktes även dessa variablers betydelse för 
intentionen till uppsägning. Studien baseras på två övergripande frågeställningar: Finns 
det en effekt av ledarskapsstil på intention till uppsägning? Medieras denna effekt av de 
arbetsrelaterade attityderna arbetstillfredsställelse, arbetsinlevelse och organisations-
samhörighet?  
 
 

Metod 
 
Undersökningsdeltagare 
Studien baseras på en datainsamling som gjordes inom ett större longitudinellt 
forskningsprojekt (Hellgren & Sverke, 2003). Datainsamlingen riktades till anställda på 
tre akutsjukhus i Stockholmsregionen (Falkenberg, Näswall & Sverke, 2008). 
Föreliggande studie bygger på tvärsnittsdata som samlades in i forskningsprojektet år 
2002. De yrkeskategorier som representerades i urvalet var läkare, sjuksköterskor och 
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undersköterskor. Samtliga anställda inom dessa kategorier tilldelades enkäter. Det 
ursprungliga totala urvalet, det vill säga det totala antalet utskickade enkäter, var 5185 
stycken och det totala faktiska urvalet, det vill säga det totala antalet tillbakaskickade 
enkäter, var 3492 stycken. Den deskriptiva statistiken för respektive sjukhus finns 
presenterad i tabell 1. Efter korrigering för internt bortfall kvarstod totalt 2297 individer 
och det interna bortfallet var därmed 34 % i studien. Deltagarna var mellan 18 och 73 år 
och medelåldern var 42,22 år (S = 10,99). Antal anställningsår på sjukhusen var mellan 
0-45 år och medelvärdet var 9,72 år (S = 9,78). 
 

Tabell 1. Deskriptiv statistik 

  Sjukhus 1 Sjukhus 2 Sjukhus 3 Total 

Ursprungligt urval 1346 1430 2409 5185 

Faktiskt urval 810 922 1760 3492 

Svarsfrekvens (%) 60.18 64.48 73.06 67.35 

 

Material  
Enkäten i föreliggande studie innehöll ett flertal skalor som syftade till att mäta ett antal 
variabler. I föreliggande studie är arbetsattityderna arbetstillfredsställelse, arbets-
inlevelse, organisationssamhörighet, samt olika ledarskapsstilar och intentionen till 
uppsägning aktuella. Med undantag för ledarskapsstilarna mättes samtliga påståenden 
med femgradiga likertskalor (1= stämmer inte alls, 5= stämmer helt). Medelvärdet för 
påståendena blev sedan individens värde på skalan (Falkenberg, Näswall & Sverke, 
2008).  
 
Gällande arbetstillfredsställelse användes sammanlagt tre påståenden som syftade till att 
fånga en generell trivsel med arbetet snarare än tillfredställelsen med specifika aspekter 
av arbetet i sig. Exempel på ett påstående var ”Jag känner att jag trivs på mitt arbete”. 
Frågorna baserades på Brayfield och Rothe (1951). Graden av arbetsinlevelse mättes 
med sex påståenden som baserades på en skala utvecklad av Kanungo (1982). Syftet 
med skalan var att mäta den anställdes kognitiva psykologiska identifikation med sitt 
nuvarande arbete (Sjöberg & Sverke, 2000). Ett av påståendena var ”Flera av de 
viktigaste händelserna i mitt liv har med mitt nuvarande arbete att göra”. 
Organisationssamhörigheten mättes med fyra frågor i syfte att fånga en allmän 
psykologisk identifikation med organisationen. Påståendena har tidigare använts av 
bland annat Cook & Wall (1980) och Guest & Dewe (1991). Frågorna utvecklades för 
att ringa in Allen och Meyers (1990) affektiva dimension av organisationssamhörighet. 
Ett av påståendena var ”Jag känner att jag är en viktig del av mitt sjukhus”. Intention till 
uppsägning fångades av tre påståenden och visar på individens önskan att lämna 
organisationen frivilligt (Falkenberg et al., 2008). Exempel på ett påstående var ”Jag 
känner för att säga upp mig från min nuvarande anställning”. Skalan utvecklades av 
Sjöberg och Sverke (2000). 
 
De olika ledarskapsstilarna uppgiftsorienterat, relationsorienterat och förändrings-
orienterat ledarskap mättes med fyrgradiga skattningsskalor (1 = sällan eller aldrig, 4 = 



10 

β-väg 

c 

ofta/för det mesta). Sammanlagt innehöll enkäten femton påståenden som handlade om 
relationen till den närmaste chefen (Ekvall & Arvonen, 1994). Det uppgiftsorienterade 
ledarskapet mättes med fem påståenden varav ett var ”Min närmaste chef är noga med 
att allting går planenligt”. Även det relationsorienterade ledarskapet mättes med fem 
påståenden där ett av dessa var ”Min närmaste chef tillåter sina underställda att 
bestämma”. Likaså mättes det förändringsorienterade ledarskapet med fem påståenden 
och ett exempel var ”Min närmaste chef har idéer om förändringar och utveckling”.   
 
Procedur  
Datainsamlingen skedde genom att en enkät skickades hem till samtliga sjuksköterskor, 
undersköterskor och läkare på de tre akutsjukhusen. Med enkäten följde ett brev där 
syftet med studien tydligt framgick och information om att deltagandet var fullkomligt 
frivilligt samt att svaren skulle behandlas konfidentiellt. Medskickat fanns också 
instruktioner för hur enkäten skulle besvaras samt hur resultatet skulle behandlas. 
Bifogat fanns även ett brev från de tre sjukhusledningarna där deras stöd till 
undersökningen bekräftades. Ett frankerat svarskuvert skickades även med i brevet.   
 

Databearbetning 
Mediering innebär att en prediktor påverkar en beroende variabel indirekt genom 
åtminstone en mellanliggande variabel, en så kallad mediator. I föreliggande studie 
handlar det om tre olika ledarskapsstilar som indirekt predicerar intentionen till 
uppsägning genom de tre mellanliggande variablerna arbetstillfredsställelse, 
arbetsinlevelse och organisationssamhörighet. Till följd av att denna studie innehåller 
flera mediatorer sker analysen genom en multipel medieringmodell.  
                                                          
A      Total effekt 

    
 

                                                                                                     
                                                                  

B       

                 α-väg      
                        

  
                      Direkt effekt                                            
                                      
                               

 
 
Figur 1. Illustration av multipel medieringsmodell med tre mediatorer. (A) Ledarskapsstil predicerar 
intention till uppsägning. (B) Ledarskapsstilen har en indirekt effekt på intention till uppsägning genom 
de tre arbetsrelaterade attityderna arbetstillfredsställelse, arbetsinlevelse och organisationssamhörighet.                                                                                              

Genom en multipel mediering är det möjligt att fastställa i vilken utsträckning specifika 
variabler medierar effekten mellan ledarskap och intention till uppsägning förutsatt 
närvaron av de andra mediatorerna i modellen. Den multipla medieringanalysen 
möjliggör också fastställandet av hur stor vikt de enskilda indirekta effekterna har i 
förhållande till varandra. Detta ger den vetenskapliga fördelen att flera teorier kan 
jämföras i en och samma modell vilket ger den multipla medieringsanalysen en 

Intention till 
uppsägning 

Ledarskapsstil 

Arbetsrelaterade attityder 

• Arbetstillfredsställelse 

• Arbetsinlevelse 

• Organisationssamhörighet 
 

Intention till 
uppsägning 

Ledarskapsstil 

c’ 
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vetenskaplig styrka (Preacher & Hayes, 2008). I en multipel medieringsanalys är det 
fullt möjligt att hitta specifika signifikanta indirekta effekter trots en icke signifikant 
total indirekt effekt (Preacher & Hayes, 2008).  

I enlighet med rekommendationerna från Preacher och Hayes (2008) beräknades 
punktestimat för den totala effekten (c), de direkta effekterna (c’) och de indirekta 
effekterna (α*β-vägar) för de tre mediatorerna. En indirekt effekt är produkten av 
koefficienterna för α- och β- vägarna. Kontrasteffekter beräknades också i syfte att testa 
skillnader i effektstyrka. Standardfelet beräknades för samtliga effekter samt t-värden 
för totala och direkta effekter i syfte att signifikanstesta dessa. Om analysresultatet visar 
på en minskning från total effekt till direkt effekt indikerar detta en mediering. Om en 
effekt erhålls, det vill säga en mediering i föreliggande studie, kan det antas att de 
mellanliggande variablerna medierar effekten av ledarskap på intention till uppsägning 
(Preacher & Hayes, 2008).  

 
Nästa steg i analysen blev att signifikanstesta de indirekta effekterna i 
medieringsmodellen. Detta görs traditionellt sett med hierarkiska regressioner i 
kombination med sobeltest. Den traditionella metoden kräver normalfördelade data och 
relativt stora stickprov. I föreliggande studie är däremot Bootstrapping tillämpat för 
detta ändamål eftersom den anses överlägsen ovan nämnda metoder i och med att den 
ger högre power samtidigt som det går att vidhålla en rimlig kontroll över risken för typ 
I-fel (Preacher & Hayes, 2008).  
 
Bootstrapping är en icke-parametrisk statistisk metod som används i syfte att beräkna 
konfidensintervallen för samtliga punktestimat för de indirekta effekterna. Den icke-
parametriska metoden kräver inte normalfördelade data vilket är en fördel eftersom 
detta sällan kan garanteras när det handlar om indirekta effekter (α*β-vägar) i 
medieringsmodellen (Preacher & Hayes, 2004). En icke-parametrisk bootstrap utgår 
från en fördelning utifrån vilken ett slumpmässigt stickprov sedan dras där varje värde 
dras oberoende med återläggning och där varje individ har lika stor sannolikhet att 
komma med (Persson, 2006). I föreliggande studie drogs totalt 5000 bootstrapstickprov. 
Dessa användes för att kunna beräkna konfidensintervallen för punktestimaten. 
Kontrasteffekter tillämpades i syfte att undersöka om det fanns en signifikant skillnad 
mellan de indirekta effekterna. Dessa kompletterades sedan med de korrigerade och 
accelererade konfidensintervall som skapats genom bootstrappingmetoden (Efron, 
1987). De konfidensintervall som inkluderar noll indikerar att punktestimatet för den 
indirekta effekten inte är signifikant. I multipla medieringsmodeller är det också 
rekommenderat att jämföra den indirekta effektstyrkan med kontrasteffekter, det vill 
säga parvisa jämförelser av de indirekta effekterna, i syfte att studera den relativa vikten 
hos respektive mediator (Preacher & Hayes, 2008). Vidare är R2

adj ett rekommenderat 
mått på effektstyrka för att utvärdera hur stor del av den totala variansen i 
utfallsvariabeln som förklaras av modellen i respektive analys.  
 
Samtliga beräkningar gällande mediering utfördes med hjälp av Preacher och Hayes`s 
SPSS- program som används för modeller med multipla mediatorer (Preacher & Hayes, 
2008). Eftersom programmet är designat för medieringsmodeller av singeltyp tillåter det 
bara test av modeller med en prediktorvariabel och en utfallsvariabel. Således fick tre 
separata analyser genomföras det vill säga en för varje ledarskapsstil. Preacher och 
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Hayes`s program medger även inkludering av kovariat. I föreliggande studie har ålder 
och anställningstid lagts in som kovariat vilket möjliggjort en kontroll för dessa 
variabler.  
 

 

Resultat 
 
Samtliga variabler analyserades med explorativ faktoranalys (EFA) med Maximum 
Likelihood som extraheringsmetod samt oblimin rotation för att undersöka 
dimensionaliteten i datamaterialet. EFA:n visade att en 7-faktorlösning stämde väl 
överens med observerade data och att delfrågorna i respektive skala laddade väl på 
respektive faktor. I tabell 2 presenteras deskriptiv statistik för samtliga variabler i 
studien tillsammans med korrelationer och reliabilitetsmått. Beräkningar med 
Cronbachs alpha visade på god intern stabilitet. Alfa varierade mellan .69 och .88 vilket 
tyder på god reliabilitet. Som framgår av de bivariata korrelationerna (se tabell 2) fanns 
en signifikant negativ korrelation mellan intentionen till uppsägning och samtliga tre 
ledarskapsstilar, uppgiftsorienterat ledarskap, relationsorienterat ledarskap och 
förändringsorienterat ledarskap. Det fanns också en svag men signifikant negativ 
korrelation mellan intention till uppsägning och ålder hos den anställde. Anställningstid 
var också svagt negativt korrelerad med intention till uppsägning. De bivariata 
korrelationerna visade också på att intention till uppsägning var negativt korrelerad med 
de tre arbetsrelaterade attityderna arbetstillfredsställelse, arbetsinlevelse och 
organisationssamhörighet. Vidare visade resultatet på signifikanta positiva korrelationer 
mellan de tre olika ledarskapsstilarna och de tre arbetsrelaterade attityderna. 
 
Tre separata medieringanalyser gjordes, en för respektive ledarskapsstil. Resultatet 
visade på en negativ signifikant total effekt (c) av uppgiftsorienterat ledarskap på 
intentionen till uppsägning (r = - .45, t = -15.13, p < .001). Den direkta effekten (c’) av 
uppgiftsorienterat ledarskap på intentionen till uppsägning med kontroll för 
mediatorerna var lägre än den totala effekten men fortfarande negativ och signifikant (r 
= - .14, t = -5.53, p < .001). Minskningen från total effekt till direkt effekt indikerar en 
mediering. Resultatet av α-vägen visade att uppgiftsorienterat ledarskap hade en positiv 
och signifikant effekt på arbetstillfredsställelsen (r = .39, t = 16.51, p < .001). Detta 
gällde även för arbetsinlevelse (r = .12, t = 5.47, p < .001) och organisationssamhörighet 
(r = .22, t = 11.79, p < .001). Resultatet av ß-vägen visade att arbetstillfredsställelse 
hade en signifikant negativ effekt på intentionen till uppsägning (r = - .77, t = - 33.36, p 
< .001). Effekten av arbetsinlevelse på intentionen till uppsägning (ß-vägen) var 
däremot inte signifikant (r = .01, t = .46, ns) medan organisationssamhörighet hade en 
negativ signifikant effekt på intentionen till uppsägning (r = - .08, t = -2.46, p < .05).  
 
De indirekta effekterna (α*β-vägarna) för uppgiftsorienterat ledarskap presenteras i 
tabell 3. Resultatet indikerade att de tre arbetsrelaterade attityderna tillsammans hade en 
signifikant medierande effekt på relationen mellan uppgiftsorienterat ledarskap och 
intentionen till uppsägning. Detta visas i tabell 3, se punktestimatet för data för den 
totala indirekta effekten. Sett till de tre attityderna var för sig var det enbart 
arbetstillfredsställelse och organisationssamhörighet som var signifikanta mediatorer. 
Den enskilda indirekta effekten för arbetstillfredsställelse var den absolut starkaste 
mediatorn som förklarade den största delen av den totala indirekta effekten. Resultatet 
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av kontrasteffekterna gav ytterligare stöd för att arbetstillfredsställelse var den 
signifikant starkaste mediatorn. I tabell 3 framgår också att den partiella effekten av 
kontrollvariablerna ålder och anställningstid var signifikant. Modellen som inkluderade 
uppgiftsorienterat ledarskap (se tabell 3) förklarade 45,45 % av den totala variansen hos 
intentionen till uppsägning. 
 
Tabell 3. De arbetsrelaterade attitydernas medierande effekt på relationen mellan 
uppgiftsorienterat ledarskap och intentionen till uppsägning.                                                            
                                                                                                Bootstrapª 
                      Punktestimat   Punktestimat för       BCab 95% CI                         
                          för data        bootstrapsamplet    SE         Nedre          Övre                               
Indirekta effekter (α*β-vägar) 
   Arb.tillfredsställelse (JS)  - .30 - .30 .02 -.34              -.26 
   Arbetsinlevelse (JI) .001 .001   .003 -.005            .008 
   Org.samhörighet (OV)   - .02 - .02  .008 -.03             -.003 
   Total                                    - .31                   - .32                .02            -.35              -.27 
Partiell effekt 
    Ålder  .007*** 
   Anställningstid   .006** 
Kontrasteffekter 
   JS mot JI    - .30  - .30 .02 -.34            -.26 
   JS mot OV  - .28 - .28  .02 -.33            -.23 
   JI mot OV  .02 .02   .009 .002            .04 
R2

adj.
c  .45*** 

 (N=2297) 
a5000 bootsrapstickprov 
bBCa = bias corrected and accelerated confidence intervals 
c Andel av den totala variansen hos intention till uppsägning som förklaras av modellen  
* p < .05, ** p < .01, *** p < .001.    
 
För relationsorienterat ledarskap visade resultatet på en signifikant negativ total effekt 
(c) på intentionen till uppsägning (r = - .57, t = -19.09, p < .001). Den direkta effekten 
(c’) av relationsorienterat ledarskap på intentionen till uppsägning med kontroll för 
medieringsfaktorerna var lägre än den totala effekten men fortfarande negativ och 
signifikant (r = - .21, t = -8.05, p < .001). Minskningen från total effekt till direkt effekt 
indikerar en mediering. Resultatet av α-vägen visade att även relationsorienterat 
ledarskap hade en positiv och signifikant effekt på arbetstillfredsställelsen (r = .46, t = 
19.61, p < .001). Detta gällde också arbetsinlevelse (r = .13, t = 5.46, p < .001) och 
organisationssamhörighet (r = .27, t = 13.76, p < .001). Resultatet av ß-vägen visade att 
arbetstillfredsställelse hade en negativ och signifikant effekt på intentionen till 
uppsägning (r = - .74, t = - 32.12, p < .001). Effekten av arbetsinlevelse på intentionen 
till uppsägning (ß-vägen) var inte signifikant (r = .004, t = .15, ns) medan 
organisationssamhörighet hade en negativ signifikant direkt effekt på intentionen till 
uppsägning (r = - .06, t = -1.99, p < .05).  
 
De indirekta effekterna (α*β-vägarna) för relationsorienterat ledarskap presenteras i 
tabell 4. Resultatet visade att de tre arbetsrelaterade attityderna tillsammans hade en 
signifikant medierande effekt på relationen mellan relationsorienterat ledarskap och 
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intentionen till uppsägning. Detta visas i tabell 4, se punktestimatet för data för den 
totala indirekta effekten. Sett till de tre attityderna var för sig var det enbart 
arbetstillfredsställelse som var signifikant mediator. Den enskilda indirekta effekten för 
arbetstillfredsställelse var även den absolut starkaste mediatorn som förklarade den 
största delen av den totala indirekta effekten. Resultatet av kontrasteffekterna gav 
ytterligare stöd för att arbetstillfredsställelse var den signifikant starkaste mediatorn. 
Den partiella effekten av kontrollvariablerna ålder och anställningstid presenteras också 
i tabell 4 och var signifikanta även i analysen för relationsorienterat ledarskap. 
Modellen som inkluderade relationsorienterat ledarskap (se tabell 4) förklarade 46,24 % 
av den totala variansen hos intentionen till uppsägning.  
 
Tabell 4. De arbetsrelaterade attitydernas medierande effekt på relationen mellan 
relationsorienterat ledarskap och intentionen till uppsägning. 
                                                                                                                     Bootstrapª 
                      Punktestimat   Punktestimat för       BCab 95% CI                         
                          för data        bootstrapsamplet    SE         Nedre          Övre                               
Indirekta effekter (α*β-vägar) 
   Arb.tillfredsställelse (JS)  - .34 - .34 .02 -.39              -.30 
   Arbetsinlevelse (JI) .0005 .0005  .003 -.006            .007 
   Org.samhörighet (OV)  - .02  - .02 .009 -.03            .0008 
   Total  - .36 - .36 .02 -.40               -.31 
Partiell effekt 
    Ålder  .007*** 
   Anställningstid  .005* 
Kontrasteffekter 
    JS mot JI - .34 - .34 .02 -.39            -.30 
   JS mot OV - .33   - .33  .03 -.38            -.28 
   JI mot OV   .02   .02 .01 -.004            .04 
R2

adj.
c .46*** 

 (N=2297) 
a5000 bootsrapstickprov 
bBCa = bias corrected and accelerated confidence intervals 
c Andel av den totala variansen hos intention till uppsägning som förklaras av modellen  
* p < .05, ** p < .01, *** p < .001.   
 
Resultatet av den sista medieringsanalysen visade en signifikant negativ total effekt (c) 
av förändringsorienterat ledarskap på intentionen till uppsägning (r = - .35, t = -12.85, p 
< .001). Den direkta effekten (c’) av förändringsorienterat ledarskap på intentionen till 
uppsägning inkluderat medieringsfaktorerna var lägre än den totala effekten men 
fortfarande negativ och signifikant (r = - .10, t = -4.43, p < .001). Minskningen från total 
effekt till direkt effekt indikerar en mediering. Resultatet visade också att 
förändringsorienterat ledarskap hade en positiv och signifikant effekt på 
arbetstillfredsställelsen (α-vägen) (r = .31, t = 14.25, p < .001). Detta gällde även för 
arbetsinlevelse (r = .16, t = 7.89, p < .001) och organisationssamhörighet (r = .20, t = 
11.46, p < .001). Effekten av arbetstillfredsställelse på intentionen till uppsägning (ß-
vägen) var negativ och signifikant (r = - .78, t = - 34.22, p < .001). Arbetsinlevelse 
visade inte på någon signifikant effekt på intentionen till uppsägning (ß-vägen) (r = .02, 
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t = .80, ns) medan organisationssamhörighet hade en negativ signifikant effekt på 
intentionen till uppsägning (r = - .08, t = -2.64, p < .01).  
 
I tabell 5 presenteras de indirekta effekterna (α*β-vägarna) för förändringsorienterat 
ledarskap.  Resultatet visade att de tre arbetsrelaterade attityderna tillsammans hade en 
signifikant medierande effekt på relationen mellan förändringsorienterat ledarskap och 
intentionen till uppsägning. Detta visas i tabell 5, se punktestimatet för data för den 
totala indirekta effekten. Sett till de tre attityderna var för sig var det enbart 
arbetstillfredsställelse och organisationssamhörighet som var signifikanta mediatorer. 
Den enskilda indirekta effekten för arbetstillfredsställelse var den absolut starkaste 
mediatorn som förklarade den största delen av den totala indirekta effekten. Resultatet 
av kontrasteffekterna gav ytterligare stöd för att arbetstillfredsställelse var den 
signifikant starkaste mediatorn. I tabell 5 visas också den signifikanta partiella effekten 
av kontrollvariablerna ålder och anställningstid. Av tabell 5 framgår också att modellen 
som inkluderade förändringsorienterat ledarskap förklarade 45,19 % av den totala 
variansen hos intentionen till uppsägning.  
 
Tabell 5. De arbetsrelaterade attitydernas medierande effekt på relationen mellan 
förändringsorienterat ledarskap och intentionen till uppsägning. 
                                                                                                                     Bootstrapª 
                      Punktestimat   Punktestimat för       BCab 95% CI                         
                          för data        bootstrapsamplet    SE         Nedre          Övre                        
Indirekta effekter (α*β-vägar) 
   Arb.tillfredsställelse (JS)  - .24 - .24 .02 -.28               -.20 
   Arbetsinlevelse (JI) .003 .003  .004 -.005              .01 
   Org.samhörighet (OV)  - .02   - .02 .007 -.03             -.004 
   Total  - .25  - .25  .02 -.29               -.22 
Partiell effekt 
    Ålder  .007*** 
   Anställningstid  .006* 
Kontrasteffekter 
   JS mot JI - .24 - .24 .02 -.28            -.20 
   JS mot OV   - .22  - .22  .02 -.26            -.18 
   JI mot OV  .02 .02   .009 .002             .04 
R2

adj.
c      .45*** 

 (N=2297)  
a5000 bootsrapstickprov 
bBCa = bias corrected and accelerated confidence intervals 
c Andel av den totala variansen hos intention till uppsägning som förklaras av modellen  
* p < .05, ** p < .01, *** p < .001.   
 
 

Diskussion 
 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka om det fanns någon effekt av 
ledarskapsstil på intentionen till uppsägning. Steg två var att studera huruvida de 
arbetsrelaterade attityderna arbetstillfredsställelse, arbetsinlevelse och organisations-
samhörighet hade en medierande effekt på relationen mellan de respektive 
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ledarskapsstilarna och intentionen till uppsägning hos de anställda. Syftet var också att 
kontrollera för ålder och anställningstid för att undersöka om dessa variabler hade någon 
betydelse för intentionen till uppsägning.  
 
Analysresultaten indikerar att det finns ett signifikant negativt samband mellan samtliga 
ledarskapsstilar och den anställdes intention till uppsägning. Av större betydelse för 
föreliggande studie är dock att de tre arbetsrelaterade attityderna tillsammans har en 
medierande effekt på relationen mellan ledarskapsstil och intention till uppsägning. 
Resultaten visar även att det är arbetstillfredsställelse som står för den allra mesta av 
den medierande effekten. Organisationssamhörighet har ensam en medierande effekt 
gällande uppgiftsorienterat och förändringsorienterat ledarskap men inte när det gäller 
relationsorienterat ledarskap. Arbetsinlevelse har ensam ingen signifikant medierande 
effekt på relationen mellan ledarskapsstil och intention till uppsägning. Resultatet visar 
också på en signifikant effekt av kontrollvariablerna ålder och anställningstid. 
 
Vikten av det goda ledarskapet 
De bivariata korrelationerna visade på ett negativt signifikant samband mellan de 
respektive ledarskapsstilarna och intentionen till uppsägning. Detta indikerar att brister i 
ledarskapet kan få effekter på intentionen till uppsägning hos de anställda. Detta stödjer 
den tidigare forskningen på området som bland annat har visat att ledarens beteende har 
en inverkan på såväl arbetsklimatet, arbetstillfredsställelsen som intentionen till 
uppsägning hos de anställda (Fransson Sellgren et al., 2009). Inom vården råder en 
tidvis intensiv och oförutsägbar arbetsmiljö vilket ställer krav på ett flexibelt, 
stresståligt och effektivt ledarskap. Det är således önskvärt med ett ledarskap som har 
förmågan att skapa struktur och tydlighet. Ledaren bör också vara en drivande kraft i 
strävan att nå gemensamma arbetsrelaterade mål och samtidigt ha en förmåga att lyssna 
och stötta sin personal (Fransson Sellgren et al., 2009). Dessa egenskaper knyter an till 
samtliga tre aktuella ledarskapsstilar. Det ideala tycks därmed vara att kombinera de 
olika ledarskapsstilarna i syfte att uppnå ett effektivt ledarskap och på så sätt motverka 
intentionen till uppsägning.  
 
I arbetet med att hålla antalet uppsägningar på en låg och stabil nivå inom sjukvården så 
tycks det vara viktigt att skapa en arbetsmiljö där de anställda får det stöd de behöver 
från sina chefer för att kunna agera utifrån sin egen expertis inom yrket. Ledarskapets 
stöd har också visat sig vara viktigt när det gäller att minska den arbetsrelaterade 
stressen och förefaller vara av betydelse för att skapa arbetstillfredsställelse och 
organisationssamhörighet hos de anställda. Genom att stärka arbetstillfredsställelsen och 
organisationssamhörigheten tycks i sin tur intentionen till uppsägning minska hos de 
anställda (Chiu et al., 2005). 
 
Betydelsen av de arbetsrelaterade attityderna 
Gällande de arbetsrelaterade attityderna visar resultatet att de tillsammans har en 
medierande effekt på relationen mellan ledarskapsstil och intention till uppsägning. 
Detta innebär att dessa kan fungera som avgörande faktorer för att häva den negativa 
effekten som ett bristande ledarskap kan ha på intentionen till uppsägning. Intressant är 
att titta på de arbetsrelaterade attityderna var för sig då arbetstillfredsställelse är den 
enda signifikanta mediatorn gällande samtliga tre ledarskapsstilar. Att 
arbetstillfredsställelse också är den variabel som har den starkaste medierande effekten 
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stödjer den tidigare forskningen som lyfter fram betydelsen av arbetstillfredsställelse för 
intentionen till uppsägning. Ju mer den anställde tycker om sitt arbete och får sina 
förväntningar och behov uppfyllda desto mindre blir intentionen till uppsägning 
(Kuhlen, 1963; Lu et al., 2005).  
 
Synen på arbetstillfredsställelse som ett mått på psykologisk hälsa och välmående samt 
god behandling i organisationen har en nära anknytning till attityder och beteenden hos 
den anställde (Spector, 1997). Arbetstillfredsställelse är ett så pass stort och 
mångfacetterat begrepp att de flesta av de anställda anser att någon av aspekterna är 
viktiga för att de ska stanna kvar i arbetet. Den relativt breda begreppsdefinition som 
ligger till grund för vår studie gör det således inte möjligt att urskilja vilka faktorer som 
är viktigast för arbetstillfredsställelsen. Önskvärt vore därför att specifikt undersöka 
vilka delaspekter av arbetstillfredsställelse som förklarar mest av variationen i 
intentionen till uppsägning. Detta för att vidare kunna identifiera och konkretisera vilka 
aspekter som är av betydelse i syfte att minska intentionen till uppsägning.  
 
Den bivariata korrelationen mellan arbetsinlevelse och intentionen till uppsägning 
visade på ett signifikant negativt samband. Det vill säga att ju högre arbetsinlevelse den 
anställde upplever desto mindre tycks intentionen till uppsägning vara. Intressant nog 
tyder resultatet av medieringsanalysen på att arbetsinlevelse enskilt inte har en 
signifikant medierande effekt på relationen mellan ledarskapsstil och intentionen till 
uppsägning. Detta indikerar att vid brister i ledarskapet behöver hög arbetsinlevelse inte 
ha vidare betydelse för huruvida den anställde har en intention till att säga upp sig eller 
inte. Sett till definitionen är en person med hög arbetsinlevelse en som deltar med ett 
starkt engagemang i sitt arbete, anser att arbetet är en betydelsefull del av livet och 
relaterar arbetsprestationen till självkänslan (Blau, 1985). Det vore därför rimligt att 
arbetsinlevelse medierar sambandet mellan ledarskapsstil och intentionen till 
uppsägning. I föreliggande studie stödjer däremot inte resultatet gällande arbetsinlevelse 
som enskild mediator detta resonemang. En intressant reflektion är att arbetsinlevelse 
kan betyda olika saker för olika individer och vara beroende av personlighet och 
erfarenheter. En persons identifikation med arbetet kan bygga på social status och 
sociala relationer. Detta behöver däremot inte betyda att denne är motiverad till att 
prestera och aktivt delta i sitt arbete (Lawler & Hall, 1970). Det kan också bli 
problematiskt vid skattningen av arbetsinlevelse då en individ anser att arbetet inte 
utgör en viktig del av livet men väl på jobbet är denne involverad i sitt arbete. Skattas 
arbetsinlevelsen i det fallet som hög eller låg? Detta tyder på att arbetsinlevelse kan vara 
hög gällande en aspekt av begreppet men låg gällande en annan vilket kan påverka 
skattningen och därmed resultatet.  
 
Ytterligare en förklaring i stil med detta skulle kunna vara att skalan som syftar till att 
mäta arbetsinlevelse i föreliggande studie inte inkluderar den dimension av begreppet 
som berör självkänslans koppling till arbetsprestationen. I sammanhanget blir det också 
relevant att ifrågasätta definitionen av arbetsinlevelse som ligger till grund för 
utformningen av skalan som använts för att mäta denna arbetsattityd. 
 
En studie som också skulle kunna vara ett led i förklaringen av vårt resultat till varför 
arbetsinlevelse inte tycks ha någon effekt på ledarskapets påverkan på intentionen till 
uppsägning är en undersökning av Knoop (1995) där relationen mellan arbetsinlevelse 
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och arbetstillfredsställelse hos sjuksköterskor studeras. Studien visar på att 
arbetsinlevelse inte nödvändigtvis leder till arbetstillfredsställelse eftersom arbetets 
beskaffenhet kan kräva ett djupt engagemang trots att det inte ger individen någon 
tillfredställelse. I de fall där arbetsuppgifterna upplevs som svåra, farliga eller på annat 
sätt krävande medför det ändå en arbetsinlevelse men troligtvis upplevt i form av ett 
rutinmässigt krav snarare än något som ger tillfredställelse i arbetet (Knoop, 1995). Att 
anställda upplever en hög grad av arbetsinlevelse är inte en avgörande faktor för 
huruvida de har en hög självskattad intention att säga upp sig. Det avgörande är snarare 
karaktären hos arbetsinlevelsen. Enligt Knoop (1995) kan det nämligen finnas andra 
motiv till att anställda upplever en hög grad av arbetsinlevelse än identifikation och 
delaktighet vilka vanligtvis ingår i definitionen (Blau, 1985; Knoop, 1995; Lodahl & 
Kejner, 1965). Intressant är därför att reflektera över huruvida det är beroende på om 
arbetsinlevelsen innebär en arbetstillfredsställelse som är av betydelse för intentionen 
till uppsägning. En breddning av definitionen till att innefatta även den negativa 
aspekten av arbetsinlevelse skulle möjligtvis kunna ge ett annat resultat. 
 
En alternativ förklaring till att arbetsinlevelse enskilt inte medierar effekten av 
ledarskap på intentionen till uppsägning kan stödjas av tidigare forskningsfynd som 
tyder på att organisationssamhörighet tycks vara viktigare än arbetsinlevelse när det 
gäller att förebygga intention till uppsägning hos de anställda (Blau & Boal, 1989). En 
hög grad av arbetsinlevelse, när arbetet i sig är viktigt för individen, behöver inte 
garantera att intentionen till uppsägning minskar. Dyker mer intressanta arbetsuppgifter 
upp någon annanstans och det inte finns någon bindande samhörighet med 
organisationen finns det inget som hindrar de anställda från att säga upp sig. Även om 
arbetsinlevelse har visat sig vara en viktig arbetsrelaterad attityd när det gäller att 
fungera och må bra i sitt arbete (Allport, 1945) så tycks inte ökade insatser i syfte att 
höja arbetsinlevelsen garantera att de anställdas intention att säga upp sig minskar i de 
fall där det finns brister i ledarskapet. 
 
Vad gäller organisationssamhörighetens medierande effekt på relationen mellan 
ledarskapsstilar och intention till uppsägning så är resultaten varierande. 
Organisationssamhörigheten har en medierande effekt när det gäller uppgiftsorienterat- 
och förändringsorienterat ledarskap. Detta är i enlighet med tidigare forskning som visat 
på att organisationssamhörigheten är av betydelse för intentionen till uppsägning 
(Michaels & Spector, 1982; Sjöberg & Sverke, 2000). Anställda som upplever brister i 
den uppgiftsorienterade eller förändringsorienterade aspekten av ledarskapet men 
samtidigt känner en stark samhörighet med organisationen och dess målsättningar 
stannar med stor sannolikhet i organisationen (Porter et al., 1974). I föreliggande studie 
gäller dock inte detta resultat för relationsorienterat ledarskap. Detta tyder på att det i 
praktiken inte skulle löna sig att satsa på att stärka organisationssamhörigheten i en 
situation där brister finns i ett övergripande relationsorienterat ledarskap för att minska 
intentionen till uppsägning hos de anställda. En förklaring till detta resultat skulle kunna 
vara det faktum att det är ledarens förmåga till att kommunicera och skapa goda 
relationer på arbetsplatsen som är den viktigaste faktorn när det gäller att skapa 
organisationssamhörighet (Anderson, 2006). För att kunna skapa mål och visioner i en 
organisation och dessutom förmedla dessa till samtliga medlemmar krävs ett ledarskap 
med en stark relationsorienterad profil (George, 2000). Den relationsorienterade 
aspekten av ledarskapet tycks således vara grundstenen i att skapa en organisations-
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samhörighet baserad på en gemensam stark kultur och identitet. Brister i denna 
ledarskapsstil tycks därför innebära att förutsättningarna till att bygga starka band 
mellan medlemmarna och organisationen saknas och därför är det inte möjligt att jobba 
med organisationssamhörigheten i det fallet. Det är däremot viktigt att påpeka att 
utvecklingen av organisationssamhörighet är en komplex process som påverkas av 
faktorer på såväl individnivå som grupp- och organisationsnivå. Vidare studier av 
organisationssamhörighetens effekt på sambandet mellan ledarskap och intention till 
uppsägning behöver därför göras för att kunna styrka detta resonemang.  
 
Resultatet av de bivariata korrelationerna gällande kontrollvariablerna ålder och 
anställningstid visade att ju äldre de anställda är och ju längre tid de varit anställda desto 
lägre är intentionen till uppsägning. Detta stödjer tidigare forskningsresultat som 
överensstämmande visat på att ålder och anställningstid varit negativt korrelerade med 
intentionen till uppsägning (Mobley et al., 1979). Undantagsvis har anställningstid 
däremot visat sig sakna samband med intention till uppsägning (Michaels & Spector, 
1982). I föreliggande studie blev resultatet för kontrollvariablerna även signifikant i 
medieringsanalyserna för samtliga tre ledarskapsstilar. I praktiken medför detta att när 
det gäller att motverka intentionen till uppsägning hos de anställda är det viktigt att vara 
medveten om att ålder och anställningstid kan påverka attityder och beteenden kring 
detta.   
 
Studiens begränsningar 
Föreliggande studie bygger enbart på tvärsnittsdata vilket kan ses som en begränsning. 
En longitudinell design hade möjliggjort en undersökning kring hur eventuella effekter 
förändras samt relaterar till varandra över tid.  Detta hade varit intressant då intentionen 
till uppsägning i praktiken handlar om en process som förändras över tid. Vidare 
baseras den empiriska grunden i studien på självrapporterade data vilket kan kritiseras 
utifrån aspekter rörande validiteten och reliabiliteten (Spector, 1994). Syftet var dock att 
undersöka attityders effekt på relationen mellan ledarskapet och intentionen till 
uppsägning utifrån de anställdas perspektiv genom att ta del av deras upplevelser. I 
kombination med ett medvetet förhållningssätt till eventuella brister kan det därmed 
finnas en styrka i självrapporterade data (Howard, 1994). Angående svarsfrekvensen 
som var 67,35 % kan det faktum att enkäten skickades hem och därmed troligtvis 
fylldes i utöver arbetstid ha påverkat det externa bortfallet i studien. En analys av det 
externa bortfallet hade givit studien ytterligare styrka då det hade möjliggjort en studie 
av vilka som inte besvarade enkäten. Därmed skulle eventuella mönster i bortfallet som 
är av relevans för studiens resultat upptäckas. En reflektion kan också göras över vilka 
orsakerna kan vara bakom det interna bortfallet på 34 %. I sin helhet behandlade 
enkäten fler områden än de som ingår i föreliggande studie och därför kan det vara 
troligt att undersökningsdeltagarna av olika anledningar hoppat över frågor eller avsnitt 
i enkäten.  
 
Ytterligare en begränsning i studien kommer av att enbart en metod har använts i syfte 
att mäta de olika variablerna. En användning av kompletterande datainsamlingsmetoder 
skulle kunna stärka validiteten i studien. Det bör också påpekas att analysen har en hög 
power till följd av ett stort stickprov som omfattar 2297 undersökningsdeltagare. 
Studien begränsas också av att datainsamlingen endast omfattar en yrkestyp och en 
yrkesmiljö i Sverige. Det är möjligt att de olika yrkeskategorierna, läkare, 
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sjuksköterskor och undersköterskor, skiljer sig åt på ett sätt som har betydelse för 
resultatet. En kartläggning av hur många från varje yrkeskategori som besvarat enkäten 
skulle ge studien ytterligare styrka. Slutligen bör det tydliggöras att medieringsmodeller 
av den här typen antar kausala samband. Resultatet ger dock endast indikationer på hur 
sambanden ser ut vilket gör att det inte går att uttala sig om kausalitet. Det är också 
viktigt att uppmärksamma att de variabler som ingår i studien relaterar till varandra i en 
bredare kontext där andra faktorer kan påverka sambanden.  
 
Vad innebär då studiens resultat i praktiken? 
Trots vissa begränsningar är föreliggande undersökning av såväl teoretisk som praktisk 
relevans. Studiens övergripande resultat indikerar att det vilar ett tungt ansvar på 
ledarskapet i organisationer när det gäller att skapa goda arbetsplatser i syfte att bland 
annat minska intentionen till uppsägning hos de anställda. I de fall då det uppstår brister 
i ledarskapet kan det vara svårt att förändra detta och komma till rätta med problemet. 
Detta kan därför många gånger vara en svår process eftersom det ofta är ledaren själv 
som måste komma till insikt och initiera ett sådant arbete. Att då kunna gå in och jobba 
med att öka arbetstillfredsställelsen och med olika åtgärder häva intentionen till 
uppsägning samt motverka den är ett värdefullt praktiskt bidrag från studiens resultat. 
Intressant är att reflektera över personalfunktionens potentiella roll i att ta initiativet till 
en sådan process i organisationen.  
 
Särskilt intressant är resultatet eftersom det indikerar att det med små enkla medel går 
att jobba praktiskt med att öka arbetstillfredsställelsen och snabbt nå ett resultat till 
skillnad från organisationssamhörigheten som är ett mer abstrakt begrepp. Det är inte 
lika självklart hur det praktiska arbetet ser ut för att på ett ändamålsenligt sätt jobba med 
att stärka organisationssamhörigheten. Det är dessutom ofta en utdragen och långsiktig 
process att bygga upp en företagskultur med gemensamma mål och visioner som de 
anställda kan identifiera sig med och knyta an till på ett emotionellt plan. Till skillnad 
från organisationssamhörigheten, som kan vara svår att ändra på, är arbetstillfreds-
ställelse ofta en direkt respons på specifika omständigheter rörande olika aspekter av 
arbetsmiljön och arbetet i sig (Mowday et al., 1979; Porter et al., 1974). 
Arbetstillfredsställelsen har visat sig grundas i faktorer som rör övergripande aspekter i 
organisationen såsom relationen till kollegorna, möjligheter till befordran, höjd lön och 
goda karriärutsikter. Gällande arbetet i sig har innehållet i arbetsuppgifterna, generell 
upplevd variation i arbetet, graden av autonomi och ansvar visat sig påverka 
arbetstillfredsställelsen. Likaså gäller det graden av tydlighet i arbetsrollen, det vill säga 
hur tydliga förväntningarna på den anställde är. Personliga faktorer såsom ålder, 
anställningstid och i vilken grad arbetet överensstämmer med de övergripande 
personliga intressena i livet spelar också roll när det gäller arbetstillfredsställelsen. På 
ett övergripande plan handlar arbetstillfredsställelse om i vilken grad den anställdes 
förväntningar uppfylls i arbetet (Porter & Steers, 1973). Vad som utgör tillfredsställelse 
i arbetet kan därmed variera mellan de anställda och därför är det viktigt att vara 
uppmärksam på vilka faktorer som är relevanta i det aktuella fallet.  
 
Är det alltid önskvärt att minska intentionen till uppsägning? 
I en diskussion om effekter på intentionen till uppsägning och åtgärder i syfte att minska 
denna kan även en reflektion vara på sin plats kring huruvida det enbart behöver vara 
negativt med en intention till uppsägning hos de anställda. Antagandet om att en 
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minskning av intentionen till uppsägning hos de anställda alltid är att föredra tenderar 
nämligen att dominera diskussionen. Ett sådant antagande kan dock ifrågasättas på ett 
flertal grunder. Ur organisationens perspektiv kan nämligen det faktum att en anställd, 
som inte varit särskilt effektiv i sitt arbete, säger upp sig gynna organisationen då detta 
ger möjlighet för en mer effektiv ersättare. En anställd som inte producerar något eller 
arbetar ineffektivt bidrar på sikt till ökade kostnader för organisationen (Porter & Steers, 
1973). Andra positiva konsekvenser av en viss personalomsättning kan vara att övriga 
anställda som är kvar på arbetsplatsen upplever högre arbetstillfredsställelse i samband 
med att rörligheten mellan interna tjänster ökar, kunskapsutbytet ökar och initiativ till 
att våga förändra organisationen uppmuntras (Mobley, 1982). Sett från individens 
perspektiv kan en uppsägning vara gynnsam även för denne då anledningen till 
uppsägningen kan vara att personen hittat ett mer attraktivt arbete (Porter & Steers, 
1973). Andra positiva konsekvenser för individen kan vara självutveckling och 
befordran i arbetet (Mobley, 1982). En viss personalomsättning är därför att föredra 
men vad som är en optimal nivå varierar mellan olika företag och organisationer 
(Abelson & Baysinger, 1984).  
 
Intentionen att stanna kontra en rörlig och dynamisk arbetsmarknad 
En vidare reflektion kan göras kring det resonemang som tycks ha växt fram under 
senare tid där det i större utsträckning än tidigare finns en positiv attityd gentemot 
kortare anställningar som initierar förändringar och ny kunskap i organisationer. 
Kulturen på arbetsmarknaden präglas idag allt mer av rörlighet, dynamik och 
förändring. Yrkesverksamma individer tycks inte längre vara benägna att stanna inom 
ett och samma företag och göra karriär i lika stor utsträckning som tidigare generationer. 
Istället har rörligheten ökat samtidigt som viljan att byta arbetsplats, i syfte att 
stimuleras och utvecklas i sin karriär, idag är stark hos många. Som en kontrast till detta 
satsar många företag stora summor på att stärka sin organisations identitet och skapa 
attraktiva arbetsplatser med visioner och målsättningar som ska locka nya medlemmar. 
När medlemmarna väl är en del av organisationen börjar arbetet med att hålla dem kvar 
för att inte låta attraktiv arbetskraft gå förlorad till mer lockande arbetsgivare.  Det är i 
det arbetet som resultatet av vår studie har sitt starkaste bidrag till den praktiska 
tillämpningen. På ett teoretiskt plan är det unika med föreliggande studie också att den i 
en och samma modell testar olika teorier och därigenom lyckas förklara en stor del av 
variationen till intentionen till uppsägning. I tillägg utgör den ett nytt bidrag till 
forskningen inom området som till större del har sin tyngdpunkt i studier som gjordes 
på 1970- och 80-talet.   
 
Förslag till vidare forskning  
Intressant vore att genomföra en liknande studie men med ett mer utförligt mått på 
intention till uppsägning genom att exempelvis undersöka såväl intentionen att lämna 
organisationen som intentionen att lämna yrket i sig. Av relevans är också att replikera 
studien i en annan miljö och på en annan yrkeskategori i syfte att se om resultaten blir 
överensstämmande. Särskilt intressant vore också att ta hänsyn till situationen på 
arbetsmarknaden samt det arbetsrättsliga läget och göra en jämförelse mellan olika 
länder för att se om intentionen till uppsägning påverkas. Relevant är också att ta 
hänsyn till huruvida intentionen till uppsägning leder till faktiskt uppsägning efter att ha 
övervägt möjligheterna på arbetsmarknaden och det den anställde riskerar att förlora på 
att lämna sitt jobb i form av förmåner och trygghet i anställningen. Gällande 
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arbetsinlevelsen skulle det vara av intresse att även inkludera arbetsinlevelsens 
betydelse för individen och undersöka huruvida självkänslan är kopplad till prestationen 
i arbetet. Detta skulle möjliggöra studier av huruvida en hög arbetsinlevelse enbart har 
positiva implikationer för individen.  
 
Sammanfattningsvis indikerar studiens resultat att ledarskapet är av stor betydelse för 
att minska intention till uppsägning hos de anställda och därmed inte riskera att förlora 
betydande kompetens. Likaså är de arbetsrelaterade attityderna av betydelse när det 
gäller att skapa goda arbetsförhållanden för de anställda. Vid brister i ledarskapet tycks 
arbetstillfredsställelse vara den enskilt starkaste faktorn gällande arbetet med att minska 
intentionen till uppsägning och således det mest strategiska att arbeta med. Detta medför 
att det inte alltid är mest strategiskt att jobba utifrån omfattande och långsiktiga projekt i 
syfte att stärka företagskulturen och de övergripande målsättningarna när det gäller att 
skapa goda förutsättningar för att behålla medarbetare som tillför organisationen 
värdefull kompetens. Med hjälp av konkreta åtgärder i syfte att höja 
arbetstillfredsställelsen kan organisationer på ett enkelt sätt skapa gynnsamma 
arbetsmiljöer där de anställda trivs och intentionen till uppsägning minskar. Detta 
öppnar upp för ett nytt perspektiv på hur det är möjligt att jobba med konkreta åtgärder 
och under relativt kort tid åstadkomma en förändring i syfte att vid behov minska 
intentionen till uppsägning såväl inom sjukvården som i andra typer av organisationer.   
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