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Forord
Denne kandidatavhandlingen er en avslutning på et studieforløp i Human Resource

Management ved Copenhagen Business School. Nå som jeg er ved veis ende, er jeg

sikker på at kunnskapen og kompetansen jeg har tilegnet meg gjennom dette studiet

vil være en verdifull ressurs i videre karriere.

Tematikken i denne studien er et stort interessefelt for meg. Det er av interesse fordi

det å tilrettelegge arbeidssituasjonen for høyt spesialiserte medarbeidere er

komplekst, og en helt avgjørende del av arbeidet med å beholde denne gruppen

arbeidstakere. Samtidig anerkjenner jeg at det er en ressurskrevende oppgave,

ettersom behovene til høyspesialiserte medarbeidere kan være utfordrende å

tilfredsstille i den konteksten konsulenthus inngår i. Jeg håper ledere og

HR-medarbeidere kan få nytte av denne forskningen, for å få et innblikk i hvordan

man kan forholde seg til gjennomtrekk i IT-konsulenthus.

Jeg vil takke medstudenter for to fantastiske år. En stor takk går også til venner og

familie for tålmodigheten og støtten jeg har fått gjennom denne prosessen. Jeg vil

også rette en enorm takk til min veileder Rikke Bjerregaard for gode og konstruktive

tilbakemeldinger, men også for hennes evne til å redusere stress og motivere meg

når situasjonen opplevdes kaotisk. Videre vil jeg takke informantene mine for

verdifull og nyttig informasjon, og HR partner Christina Ohr som lot meg benytte

Sopra Steria som utgangspunkt for studien. Det ville ikke vært mulig å gjennomføre

studien uten dere.

København, 27. mai, 2021
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Abstract
In the labor market today, it is clear that employees with specialized IT

competencies change jobs quickly, especially in consultant companies. It is also a

tendency that young employees change jobs quite rapidly compared to other

generations. The mechanisms behind employee turnover are varied and complex,

and depend on organizational and personal variations. The issue regarding employee

turnover is often viewed as a problem for the company, and something that is

important for HR to address. Compared to inhouse companies, there exists limited

research on why highly specialized IT-consultants leave IT consulting firms, and

what the consulting companies should do to accomodate this trend.

Through an inductive method, I was able to analyse the potential reasons for

IT-specialists leaving the consultant company. A phenomenological and hermeneutic

perspective was used to both understand and describe the phenomena, but also to

interpret a deeper meaning in the data material. The study involved a qualitative

methodology, including semi structured interviews with 10 IT-specialists.

Findings show that today's IT-consultants have a need for autonomy,

co-determination and psychological ownership in their work situation to experience

satisfaction at work. These key factors describe the main reasons for the consultants

intention to leave or stay in the company. IT-consultants with specialized

competencies need to feel that they are able to use their skills through creative

problem solving, make decisions, and be a part of the project from beginning to end.
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1.0 Innledning
Det nordiske samfunnet blir referert til som et kunnskapssamfunn.

Kunnskapssamfunnet er et flerdimensjonalt og debattert tema i en postindustriell og

postmoderne verden (Välimaa & Hoffman, 2008), og har oppstått som et resultat av

den tredje industrielle revolusjonen (UNESCO, 2005). Denne revolusjonen har

fremmet en dramatisk omorganisering i bedrifter, som et resultat av fremveksten av

ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi (Saebi, 2016). Dagens moderne

samfunn skiller seg tydelig fra produksjons- og industrisamfunnet, hvor de viktigste

kildene til verdiskapning var standardiserte maskiner og rutinebasert arbeid. I dag

anses kunnskap, teknologi og innovasjon som de viktigste kildene til utvikling og

verdiskapning (Saebi, 2016). En slik omorganisering har revolusjonert kunnskapens

rolle i samfunnet (Liu & Grusky, 2013).

Endringene i samfunnet har bidratt til et økt behov for spesialisert kompetanse i

virksomheter (Eggen, Røtnes, Steen & Tofteng, 2018), samt et bemerkelsesverdig

behov for utvikling og implementering av nye IT-løsninger i organisasjoner (Cobo et

al., 2020). Som et resultat av mangfoldet i virksomheters størrelse og natur, har det

blitt fordelaktig å leie inn tjenester, heller enn å ansette spesialister i en fast stilling.

Følgelig har det oppstått en mer kompleks og mangfoldig tilnærming til arbeids- og

organisasjonsformer (Nesheim, 2009), hvor innleide tjenester har blitt et svar på de

komplekse problemstillingene virksomheter står overfor. Det økte behovet for

konsulenttjenester har derfor en tydelig sammenheng med etterspørselen etter

spesialisert arbeidskraft (Bastesen & Ørjasæter, 2020).

Medarbeidere som arbeider spesialisert assosieres ofte med arbeidsformen

kunnskapsarbeid, som innebærer prosessene med å identifisere og løse problemer

(Jacobs, 2017). Kunnskapsarbeid skiller seg fra andre arbeidsformer ved å legge

vekt på problemløsning som ikke preges av rutine, og som krever en kombinasjon av

logisk og kreativ tenking (Reinhardt, Schmidt, Sloep & Drachsler, 2011). Begrepet

høyt spesialisert medarbeider viker til dels fra denne beskrivelsen, ved at

arbeidstakeren er i stand til å bruke spesialisert kompetanse til å både arbeide
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kreativt, men også rutinepreget, hvilket karakteriserer hvordan IT-spesialister

arbeider (Hein, 2013). Drucker (1999) omtaler denne typen medarbeider som the

technologist, og beskriver i likhet at denne gruppen arbeidstakere arbeider

standardisert, men også kreativt.

1.1 Problemfelt

Når man arbeider med HR er målet i siste ende å skape verdi gjennom selskapets

menneskelige ressurser (Ulrich, 2018). Det handler om å skape arbeidssituasjon som

fremmer ansattes tilfredshet i organisasjonen, og tilrettelegge for at de har mulighet

til å levere gode løsninger, resultater eller produkter på en tilfredsstillende måte.

Som et resultat vil virksomheten kunne oppnå konkurransefordeler i markedet

(Ulrich, 2018). Konkurransefordeler er avhengig av kvalifisert arbeidskraft, hvilket

kan by på utfordringer når etterspørselen etter spesialisert kompetanse er høy (Eggen

et al., 2018).

Nyere studier informerer om en forventning om økt etterspørsel og mangel på

ferdigheter i IT-sektoren, med et voksende gap mellom tilbud og etterspørsel blant

IT-spesialister (Cobo et al., 2020). Videre er hele 95% av utviklere og designere som

arbeidsgivere ønsker å ansette, allerede i interessante og godt betalte stillinger

(Pettersen, 2018), hvilket forklarer hvorfor økende andel bedrifter opplever

vanskeligheter med å fylle IT-stillinger (European Commission, 2019a; 2019b). I

arbeidsmarkedet i dag er det tydelig at ansatte med spesialisert IT-kompetanse

skifter jobb relativt hurtig (Myklebust, 2021). Denne tendensen er også spesielt

tydelig i konsulentselskaper (Ahammad, Tarba, Lui & Glaister, 2016; Gonzalez,

2016; Ugoami, 2016).

Ettersom høyt spesialiserte medarbeidere er en ettertraktet ressurs og krever spesiell

tilrettelegging dersom man skal klare å rekruttere og beholde dem (Horwit, Heng &

Quazi, 2003), er en naturlig konsekvens at virksomheter bruker enorme ressurser på

arbeidet med å beholde arbeidstakere med spesialisert IT-bakgrunn (Bussin &

Brigman, 2019). Slike tiltak iverksettes ettersom oppsigelser leder til tap av
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kunnskap (Ployhart, Nyberg, Reilly & Maltarich, 2014; Pollitt, 2000). På den måten

reduseres de ineffektive kostnadene relatert til oppsigelser, og det blir mulig å oppnå

verdi gjennom å videreutvikle den arbeidskraften selskapet allerede har ansatt.

Samtidig vise Lowe, Levitt og Wilson (2008) at dagens arbeidsstyrke har

bemerkelsesverdige høye krav, hvilket skaper ytterligere utfordringer i arbeidet med

å beholde ønsket arbeidskraft.

Dagens arbeidsstyrke består av flere generasjoner, med forskjellige krav til

arbeidsplassen (Lowe et al., 2008). Arbeidstakere fra generasjon Y viser seg å bli en

større del av arbeidsstyrken, og skiller seg ut ved at de stiller svært høye krav til

organisasjonen og til ledere (Lowe et al., 2008). Dersom kravene deres ikke

tilfredsstilles, tenderer de til å forlate selskapet (Vetráková, Šimocková &

Pompurová, 2019). Medarbeidere fra generasjon Y har blant annet behov for

autonomi (Williams & Page, 2011; Queiri, Yusoff & Dwaikatt, 2014),

medbestemmelse (Ng, Schweitzer & Lyons, 2010), og psykologisk eierskap i

arbeidssituasjonen (Lowe et al., 2008). Blomme, van Rheede og Tromp (2010) viser

at mangel på autonomi i oppgaveløsning blant høyt utdannede medarbeidere, har en

tydelig sammenheng med intensjonen om å forlate selskapet. Samtidig er det også

en tydelig sammenheng mellom tilretteleggelsen av medbestemmelse og hvorvidt

den ansatte ønsker å oppsi arbeidsforholdet (Hom & Griffeth, 1995; Griffeth, Hom

& Gaertner, 2000). Til slutt har også graden av psykologisk eierskap i

arbeidssituasjonen en sentral innvirkning på medarbeiderens intensjon om å forlate

selskapet (Degbey, Rodgers, Kromah & Weber, 2020).

Som ekstern konsulent blir man sendt ut på forskjellige oppdrag, hvor man møter

prosjekter av forskjellig karakter. Noen prosjekter skaper rammer som fremmer

konsulentens autonomi, medbestemmelse og psykologisk eierskap, mens andre

prosjekter preges av større grad av struktur, som kan hemme slike opplevelser

(Pierce, Kostova, & Dirks, 2003). Prosjektene konsulentene inngår i har derfor en

avgjørende betydning for opplevelsen av arbeidssituasjonen, ettersom høyt

spesialiserte medarbeidere kun opplever tilfredshet i arbeidssituasjonen dersom
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deres arbeidsoppgaver sammenfaller med vedkommendes preferanser og

interesseområder (Hein, 2013). Dersom medarbeidernes behov ikke tilfredsstilles i

prosjektene oppstår det et paradoks. Et paradoks er ifølge Majgaard (2008) to

motstridende forutsetninger som gjelder på samme tid. Et paradoks kan eksempelvis

oppstå dersom arbeidsgiveren på den ene siden har noen styrende rammer som

definerer hvordan arbeidsoppgaven skal løses, mens den høyt spesialiserte

medarbeideren på den andre siden har behov for friere tøyler og medbestemmelse

for at vedkommende får løst oppgaven på en tilfredsstillende måte. En slik situasjon

kan fremme opplevelser av frustrasjon hos den høyt spesialiserte medarbeideren

(Hein, 2013), hvilket kan by på utfordringer i arbeidet med å beholde arbeidskraft.

Ettersom høyt spesialiserte medarbeidere er en viktig ressurs for organisasjoner

(Drucker, 2007), kan det oppstå utfordringer dersom de velger å forlate selskapet.

Dersom medarbeideren oppsiger arbeidsforholdet, tar vedkommende med seg

kunnskapen de har utviklet videre til en annen bedrift. Kunnskap blir derfor ikke en

eiendel selskapet kan sikre seg, ettersom den eies av den enkelte medarbeideren.

Man kan derfor vurdere tap av kunnskap som en organisatorisk utfordring. På den

andre siden kan en viss grad av gjennomtrekk i høyt kompetente selskaper være

fordelaktig fordi det fremmer innovasjon og kreativitet ved at det trer inn nye

arbeidstakere med andre perspektiver (Meier & Hicklin, 2008). Problemstillingen er

derfor hvorvidt skal bruke ressurser på å beholde den ansatte ved å tilfredsstille

behovene deres for autonomi, medbestemmelse og psykologisk eierskap, eller om

slik tilretteleggelse er mer ressurskrevende enn konsekvensen av å miste ansatte.

1.2.1 Problemformulering

Denne oppgaven har som mål å få et dypere innsyn i IT-konsulenters behov for

autonomi, medbestemmelse og psykologisk eierskap i arbeidssituasjonen. Videre er

målet å undersøke hvordan HR og ledelse kan imøtekomme tendensen til at unge

IT-konsulenter skifter jobb etter relativt kort tid i organisasjonen. Problemstillingen

lyder dermed som følger: “På hvilken måte påvirker IT-konsulenters behov for
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autonomi, medbestemmelse og psykologisk eierskap gjennomtrekken i konsulenthus,

og hvordan kan HR og ledelse imøtekomme denne tendensen?”.

1.3 Leseveiledning

Denne teksten vil starte med å presentere den utvalgte bedriften jeg har valgt å

basere denne studien på. Deretter presenteres de metodiske hensyn som er gjort i

forbindelse med innsamling, bearbeiding av det empiriske materialet og kritisk

refleksjon i forbindelse med de metodiske valgene som er tatt. Videre presenteres det

teoretiske fundamentet som ligger til grunn for å kunne analysere funnene. Her

gjøres det rede for generasjon Y, kunnskapsarbeidets karakter, høyt spesialiserte

medarbeidere og teori tilknyttet autonomi, medbestemmelse og eierskap. Deretter

presenteres funnene som er utarbeidet mellom informanten og forskeren. For å

kunne analysere funnene, blir det videre nødvendig å knytte dette opp mot teori.

Analysedelen vil derfor forene studiens funn med litteratur på området. Deretter

diskuteres utfordringen ved å tilfredsstille IT-konsulentenes behov, og hvordan HR

bør forholde seg til at unge IT-konsulenter bytter jobb etter relativt kort tid i

selskapet. Til slutt presenteres en konklusjon, implikasjoner for forskning og ledelse,

og en perspektivering.

1.4 Avgrensning

Denne oppgaven har som mål å undersøke hva som påvirker IT-konsulenters

intensjon om å forbli og forlate et konsulentselskap. Videre er målet å undersøke

hvordan et IT-konsulenthus kan imøtekomme denne trenden. Det er selvsagt svært

mange grunner til at høyt spesialiserte medarbeidere velger å bli eller forlate

arbeidsplassen sin. Muligheten for kompetanseutvikling er eksempelvis viktig for

mange høyt spesialiserte medarbeidere, og har en tydelig sammenheng med hvorvidt

ansatte velger å forlate selskapet (Koster, de Grip & Fouarge, 2011). Det er også en

klar sammenheng mellom opplevelsen av tilhørighet og den ansattes intensjon om å

forlate selskapet (Kaifi, Nafei, Khanfar & Kaifi, 2012; Lub, Bijvank, Bal, Blomme

& Shalk, 2012; Lu & Gursoy, 2016). Videre er lønn en sentral forklaring på hvorfor

noen velger å forlate et selskap (Grissom & Mitani, 2016). Tematikk tilknyttet
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kompetanseutvikling, tilhørighet og lønn kunne identifiseres, men ettersom

autonomi, medbestemmelse og psykologisk eierskap ble dominerende tema i

datamaterialet, og sentrale momenter for å forklare høyt spesialiserte medarbeideres

intensjon om hvorvidt de ønsker å forbli eller forlate selskapet (Spector, 1986; Fried,

1991; Smith & McDonough, 2001; Julian, Reischl, Carrick & Katrenich, 1997;

Watsi, 2003), ble teksten avgrenset på denne måten.

1.5 Analyseenhet

Som en del av denne studien valgte jeg å inngå et samarbeid med selskapet Sopra

Steria. Selskapet befinner seg i Oslo, og består av omtrent 2000 ansatte (Proff,

2019). Jeg ønsket å samarbeide med dette selskapet fordi det er norges ledende

konsulentselskap innen digitalisering. I tillegg har det blitt kåret til norges beste

arbeidsplass fem år på rad (Sopra Steria, 2021). Likevel har selskapet gjennomtrekk

på over 12% (Vedlegg, s. 97), og i fjor valgte 255 ansatte å forlate selskapet, hvor

219 av dem var IT-konsulenter (Vedlegg, s. 96). Det er også tydelig at den største

gruppen ansatte som slutter er de mellom 26 og 30 (Vedlegg, s. 97). Sopra Steria har

et stort fokus på å beholde kompetansen de har ansatt, ettersom de ser verdien av å

beholde og utvikle sine ansatte. De bruker derfor store mengder ressurser på nettopp

dette. De vurderer gjennomtrekken i selskapet som en mindre produktiv utgift, og

arbeider derfor med å hemme denne utviklingen.

Det er viktig å understreke at denne studien har som mål å undersøke hvordan det

oppleves å være IT-konsulent i et konsulenthus. Sopra Steria benyttes som et

utgangspunkt for å analysere dette feltet. I denne sammenhengen er det nyttig å

understreke at det å arbeide som konsulent i et konsulenthus, og det å arbeide internt

som fast ansatt er to ulike kontekster. Arbeidssituasjonen som konsulent skiller seg

fra sistnevnte, hvilket skaper andre fordringer og betingelser for den ansatte.

Eksempelvis vil konsulenter oppleve en variasjon i oppdrag og prosjekter, og

arbeidsrelasjoner ser ulike ut ved at man inngår en trepartsrelasjon med nærmeste

leder og prosjektleder. Det betyr at et viktig premiss ved denne studien er at det er et

konsulenthus som undersøkes.

10



2.0 Metodologi
Formålet med dette kapittelet er å presentere oppgavens vitenskapsteoretiske

perspektiv, i tillegg til de metodiske hensyn som er gjort i forbindelse med

innsamling og bearbeiding av det empiriske materialet. Disse metodiske hensynene

skaper rammen som ligger til grunn for analysen av datamaterialet.

2.1 Vitenskapsteori

2.1.1 Fenomenologi

Fenomenologi er studiet av opplevde erfaringer, og har fokus på å undersøke

individuelle opplevelser av virkeligheten (Smith, 2015). Med andre ord er det fokus

på å forstå verden slik den tolkes av menneskelig bevissthet. Fenomenologien har

som mål å beskrive virkeligheten slik den oppleves for den enkelte, og anerkjenner

herved at menneskets opplevelser ikke skal beskrives objektivt (Egholm, 2014).

Hvert enkelt individ har ulike forståelser og beskrivelser av virkeligheten, hvilket

betyr at informantens beskrivelser vurderes som legitim uavhengig av forskerens

meninger om fenomenet eller opplevelsen. Det ontologiske perspektivet i

fenomenologien anerkjenner med andre ord informantenes opplevelser som

“virkelig”, uavhengig av forskerens meninger. En slik vitenskapsteoretisk

tilnærming åpnet opp for at jeg som forsker ble i stand til å være åpen overfor

informantenes uttalelser, og anerkjenne variasjonen mellom hver enkelt.

Som fenomenologisk forsker blir det helt sentralt å gå bort fra egne antagelser eller

dommer om informantens livsverden, og heller sette tingenes eksistens i parentes.

Med andre ord fokuserer man på hvordan verden fremstår for den enkelte, uten at

forskerens forforståelse spiller inn i beskrivelsen av fenomenet (Egholm, 2014). En

slik holdning til datainnsamling omtales som époche, og sier noe om at forskeren

ikke skal ta stilling til noe vedkommende ikke har sikker kunnskap om (Egholm,

2014). Denne studien har derfor som mål å beskrive informantenes subjektive

erfaringer og opplevelser. Studien erkjenner herved at det ikke er noen objektiv

uavhengig sannhet, men at hver informant som tidligere har vært ansatt eller som er
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ansatt i Sopra Steria på nåværende tidspunkt, opplever selskapet og

arbeidssituasjonen på ulike måter. Epistemologien i et slikt perspektiv baserer seg på

en datainnsamling som er gjennomført sammen med informanter fra Sopra Steria,

hvor målet har vært å fremstille informantenes subjektive opplevelser.

2.1.2 Hermeneutikk

Hermeneutikk betyr “å tolke”, og handler om å forstå skrevet eller verbal

kommunikasjon (Zimmermann, 2015). I hermeneutikken anerkjenner man at

forståelsen og tolkningen av en tekst eller verbal kommunikasjon stadig er under

konstruksjon. Den hermeneutiske sirkel beskriver prosessen som foregår under

fortolkning av tekst eller dialog, og meningsskapingen av denne (Egholm, 2014).

Gjennom den hermeneutiske sirkelen analyserer de involverte partene hverandres

utsagn basert på egen forforståelse, som videre fører til en dypere forståelse av

fenomenet (Egholm, 2014). Når forskeren eksempelvis går tilbake og leser teksten

på nytt, vender vedkommende tilbake til utgangspunktet med nye forutsetninger og

forståelse. Den ontologiske forståelsen av hermeneutikken er dermed relativ, hvilket

betyr at teksten eller dialogen som fortolkes eksisterer i virkeligheten, og at den

enkeltes virkelighetsoppfatning er flertydig og endres i samspill med andre. Den

hermeneutiske sirkel kan derfor argumenteres for å være en ontologisk sirkel, da

forholdet mellom del og helhet ikke lenger handler om den konkrete dialogen eller

samtalen, men snarere vårt forhold til virkeligheten, da menneskets eksistens er

fortolkende.

Hermeneutikken anerkjenner at forskeren tolker tekst eller språk basert på ens

personlige historie, profesjon og tradisjoner (Zimmermann, 2015). Med andre ord er

personlig involvering essensielt i hvordan forskeren forstår kommunikasjon.

Forskerens oppgave er derfor ikke å konstruere en virkelighet ut fra de

fortolkningene som blir gjort, men heller erkjenne at verden avslører seg for en

basert på den forståelseshorisonten forskeren har (Zimmermann, 2015). Det blir

derfor vesentlig å være bevisst på ens fordommer slik at man ikke “sitter fast” i ens

forståelseshorisont. På den måten vil forskeren få adgang til en dypere fortolkning
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av fenomenet (Egholm, 2014). Fra et epistemologisk perspektiv er det slik

datamaterialet samles inn og tolkes. Jeg benyttet meg eksempelvis av noen

forforståelser som blant annet baserte seg på faglitteraturen på feltet, samt intern

statistikk som presenterer grunner til at IT-konsulenter i Sopra Steria slutter.

Gjennom intervjuet med informantene ble min forforståelse endret ved å ta del i

informantens opplevelser. På den måten korrigeres forforståelsen, og det skapes ny

innsikt (Andersen, 2010). Som et resultat får informanten og forskeren mer

forståelse for hverandres perspektiver, i en prosess som omtales som en

horisontsammensmeltning (Gadamer, 2010). Jeg som forsker gikk derfor inn i

intervjusituasjonen med en åpen tilnærming, hvor jeg stilte informanten spørsmål

som var knyttet til min egen forforståelse, og hvor respondenten fikk frihet til å

besvare spørsmålene slik det falt vedkommende naturlig.

2.1.3 Hermeneutisk fenomenologi

En hermeneutisk fenomenologisk vinkling sier noe om troen på subjektiv bevissthet

som noe grunnleggende, og en forståelse av bevissthet som noe aktivt og

meningsgivende (Cohen, Manion, & Morrison, 2000). Refleksivitet blir et sentralt

aspekt i den hermeneutiske fenomenologien. Ved bruk av refleksivitet benytter

forskeren seg av empati eller tidligere relevant erfaring som et verktøy for å

analysere og tolke meninger i datamaterialet. Refleksivitet hører ikke hjemme i

fenomenologien alene, ettersom forskerens mål er å gå bort fra egne antagelser eller

dommer om informantens livsverden (Egholm, 2014). På den måten står

fenomenologien og hermeneutikken i et dialektisk forhold til hverandre i denne

studien.

Gjennom intervjuene har jeg benyttet meg av det fenomenologiske perspektivet for å

innhente dyptgående beskrivelse av informantenes opplevelser, for å senere kunne

beskrive informantenes virkelighetsforståelse. Videre har jeg benyttet meg av den

hermeneutiske vinklingen for å få en dypere forståelse av fenomenet ved å ta i bruk

egne fordommer og deretter skape en ny forståelse av fenomenet. En slik tilnærming

vurderer jeg som som hensiktsmessig ettersom jeg hadde noen forforståelser jeg
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baserte intervjuguiden på, og som jeg ønsket å undersøke ytterligere. Det

vitenskapsteoretiske perspektivet bidro også til at jeg kunne stille meg kritisk

overfor min egen forforståelse, og spørrende omkring de ulike uttalelsene som kom

til uttrykk i datamaterialet.

2.2 Induktiv metode

Da jeg satte i gang dette prosjektet ble jeg svært interessert i å undersøke hva som er

grunnen til den høye gjennomtrekken i konsulenthus og i IT-bransjen. Jeg startet

derfor med å undersøke temaet ved å dykke inn i artikler om gjennomtrekk, og

hvilke tiltak som kunne iverksettes for å unngå en slik tendens. På dette tidspunktet

gikk jeg ut ifra en relativt åpen problemstilling; “hva er grunnen til at

IT-konsulenter blir eller forlater konsulenthus?”. Basert på virksomhetsspesifikk

informasjon på feltet og artikler om temaet, hadde jeg noen antakelser om hva som

ville bli hovedfokuset i datamaterialet.

Datamaterialet viste dog en annen karakter enn jeg tidligere antok, hvilket åpnet opp

for å fokusere mer på datamaterialet heller enn eksisterende teorier og konsepter.

Teoriene dukket derfor opp som et resultat av dataanalysen, heller enn et

utgangspunkt for den. Studien fikk dermed en mer induktiv karakter. Gjennom

induktiv analyse er forskeren mer grunnfestet i datamaterialet, snarere enn

eksisterende teorier og konsepter (Braun & Clarke, 2006). Det vil dog være umulig å

gjennomføre en ren induktiv analyse, da analyser alltid formes av forskerens

teoretiske antakelser, kunnskap og tidligere forskningserfaring (Braun & Clarke,

2006).

Fenomenologiske tilnærminger passer godt sammen med induktiv metode fordi

målet er å presentere virkeligheten slik den oppleves for den enkelte (Thomas,

2006). I den forbindelse vil det ikke være fordelaktig å tvinge datamateriale, for at

det skal passe visse teorier. Hermeneutikken fungerer også godt i induktiv metode

(Sarker, Lau & Sahay, 2001), da det ledende prinsippet i en slik tilnærming er å

unngå å være bastant på egne forhåndsoppfatninger, samtidig som man holder seg

14



tro mot datamaterialet (Trauth, 1997). Det vitenskapsteoretiske perspektivet i denne

studien bidro som en fordel i denne induktive forskningsprosessen, da det tillot meg

å involvere egen forforståelse på feltet, og dermed endre de tidligere antakelsene jeg

hadde.

2.3 Metode

Med utgangspunkt i det vitenskapsteoretiske fundament og studiens

problemformulering ble det naturlig å ta utgangspunkt i en kvalitativ tilnærming.

Kvalitativ forskning har som mål å beskrive den subjektive virkeligheten slik den

oppleves for den enkelte, og fokus på å samle informasjon som går i dybden (Smith,

2015). Kvalitativ metode brukes også for å forstå og forklare individers

meningsskapelse, og er spesielt egnet for å beskrive fenomener i deres kontekst

(Justesen & Mik-Meyer, 2010). Det vitenskapsteoretiske fundamentet i denne

studien sammenfaller med den kvalitative metoden, ettersom fenomenologien har

som mål å beskrive menneskers subjektive virkelighetsoppfatninger (Egholm, 2014).

Det samme gjelder hermeneutikken, hvor målet er å fortolke teksten, for å få en

dypere forståelse av fenomenet (Zimmermann, 2015). I og med at kvalitative studier

vektlegger prosesser, betydninger og kvaliteter som verken kan måles eller

undersøkes eksperimentelt (Smith, 2015), gir det ikke mening å presentere en

objektiv virkelighet eller generalisere funnene som kommer fram i datamaterialet.

Metoden i denne studien skiller seg derfor fra den kvantitative, som baserer seg på et

realistisk paradigme hvor man søker å etablere et datamateriale som kan gjøres

målbart og generaliserbart (Smith, 2015). Denne studien vil likevel bære preg av

kvantitativ metode, ved at den benytter seg av en dokumentanalyse for å forme

studiens forskningsdesign og bygge opp under de kvalitative funnene. Gjennom hele

forskningsprosessen har statistikk vedrørende forskjellige grupper ansatte og deres

oppsigelsesgrunn vært bakgrunn for planleggelse av forskningsdesignet og et

bakgrunnsteppe i analyseprosessen, men ikke som en sentral del av teksten i sin

helhet. I denne studien var den kvalitative tilnærmingen derfor være det primære
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fokuset, mens den kvantitative vinklingen fungerte som en støtte i utviklingen av

forskningsdesignet og analysen.

En kombinasjon av både kvantitative og kvalitative metoder omtales som en

triangulering, og vurderes som en spesielt nyttig metodisk avgjørelse dersom man

undersøker en og samme organisasjon (Sanders, 1982). Med utgangspunkt i det

vitenskapsteoretiske perspektivet, vil en slik kombinasjon sammenfalle med

hermeneutikken da kvantitativ dataanalyse er en tolkningsprosess som involverer

grunnleggende hermeneutiske prinsipper (Van Ness, Fried & Gill, 2011). Det

argumenteres i tillegg for at den fortolkende karakteren i en dataanalyse blir spesielt

tydelig når kvantitativ og kvalitativ dataanalyse suppleres (Van Ness et al., 2011).

2.4 Forberedelse til datainnsamling

2.4.1 Intervju i forkant av datainnsamling

For å samle inn intervjudata som er nyttige for forskningsformålet, er det nødvendig

at forskerne utvikler så mye kompetanse innen relevante temaområder som mulig,

slik at de kan stille informerte spørsmål (Qu & Dumay, 2011). I forkant av

datainnsamlingen gjennomførte jeg derfor et uformelt intervju med en HR Partner i

Sopra Steria. Før jeg bevegde meg inn på dette temaet opplevde jeg en mangel av

virksomhetsspesifikk informasjon. Jeg hadde med andre ord behov for å vite

hvordan HR i Sopra Steria forholdte seg til gjennomtrekk i deres organisasjon. Jeg

ønsket også å få et innblikk i hva som var grunnen til at enkelte IT-konsulenter

bestemte seg for å bytte jobb, og hvilken gruppe ansatte denne problematikken

gjaldt. Til slutt var det også nyttig å vite hvordan HR i Sopra Steria arbeidet med

denne utfordringen. På den måten var jeg i stand til å snevre inn problemstilling, i

tillegg til å utvikle en relevant intervjuguide.

2.4.2 Intervjuguide

I forkant av intervjuet ble det nødvendig å formulere en operasjonaliserbar

intervjuguide. Ettersom denne studien besto av to ulike grupper ble intervjuguidene
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tilpasset de forskjellige. Begge intervjuguidene startet med generelle spørsmål

knyttet til vedkommendes alder, hvor lang tid de har tilbringt i selskapet og deres

akademiske bakgrunn. Jeg formulerte disse spørsmålene med intensjonen om at de

skulle føle seg trygge i intervjusituasjonen. En slik start på intervjuet var også

hensiktsmessig for meg som forsker fordi jeg fikk tydeliggjort grunnleggende, men

også betydningsfull informasjon om informanten.

Videre ble intervjuguiden mer spesifikt rettet mot de to forskjellige gruppene.

Intervjuguiden som var tilpasset de informantene som ønsket å bli værende i Sopra

Steria besto av spørsmål knyttet til hvordan de opplevde arbeidssituasjonen i

selskapet, og hva som var grunnlaget for at de ønsket å bli værende. Intervjuguiden

som var tilpasset de som hadde forlatt selskapet besto også av spørsmål tilknyttet

opplevelsen av Sopra Steria som arbeidsplass, men også spørsmål omkring hva som

var grunnen til at de ønsket å bytte arbeidsgiver. Til slutt åpnet jeg opp for at

informantene kunne tilføre mer informasjon, dersom de opplevde at noe var usagt

eller uklart.

2.4.2 Pilotintervju

Som en forberedelse til intervjuene valgte jeg også å gjennomføre pilotintervju.

Pilotintervjuet vil bidra positivt i forskningsdesignet ved å gi en indikasjon på om

temaet er operasjonaliserbart. Ifølge Kvale (2007) vil det i tillegg bidra positivt i

omformulering av spørsmål eller rekonstruksjon av intervjuguiden slik at forskeren

er i stand til å forme et rikt datamateriale. En pilottest bør gjennomføres med

deltakere med samme inkluderingskriterier som utvalget i studien (Turner, 2010).

Ettersom engasjementer for å delta som informant i denne studien var stor, valgte jeg

å intervjue to av de som ønsket å delta. En som har sluttet, og en som ønsker å bli

værende i Sopra Steria. Som et resultat fikk jeg lagt til noen spørsmål som jeg

opplevde som relevante å inkludere.
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2.5 Datainnsamling

2.5.1 Intervju

Intervju som innsamlingsmetode passer godt til det vitenskapsteoretiske perspektivet

i denne studien, fordi det åpner opp for rike beskrivelser og mulighet til fortolkning.

Selv om det vil være uoppnåelig å forstå en informants virkelighetsforståelse

fullstendig, er intervju er en svært nyttig metode for å lære andres

virkelighetsforståelser bedre å kjenne (Qu & Dumay, 2011; Fontana & Frey, 2008).

Et godt planlagt intervju kan gi et rikt datasett hvor man kommer tett på

informantens virkelighet. Det å gjennomføre kvalitative forskningsintervjuer er

derfor ikke trivielt (Fontana & Frey, 2008). Det krever ikke bare bruk av ulike

ferdigheter, som lytting og notering, men også nøye planlegging og tilstrekkelig

forberedelse (Qu & Dumay, 2011).

Med de enorme alternativene av forskningsmetoder og fremveksten av teknologi de

siste 20 årene, har det oppstått flere alternativer til datainnsamling i kvalitativ

forskning (Sullivan, 2012). Som et resultat av en global pandemi var det ikke mulig

å gjennomføre intervjuene ansikt-til-ansikt. Intervjuene ble derfor avholdt over

Microsoft Teams. Intervju ansikt til ansikt har lenge vært en dominerende

intervjuteknikk i kvalitativ forskning (Opdnedakker, 2006; Struges & Hanrahan,

2004). Det diskuteres likevel hvilken metode som anses som den mest verdirike når

det gjelder innsamling av kvalitative data ved bruk av intervjuer. Noen forskere

hevder at ansikt til ansikt er fordelaktig (Quirke, 2008; D'Aprix, 2009), mens andre

forskere argumenterer for at virtuelle kommunikasjonsformer fungerer tilsvarende i

en semistrukturert intervjusituasjon (Berg, 2007). Det er grunn til å tro at virtuell

kommunikasjon har blitt en naturlig del av moderne menneskers liv. Derfor anser jeg

den virtuelle intervju metoden som en legitim måte i innsamle data på.

2.5.2 Semistrukturerte intervju

I denne studien benyttet jeg meg av semistrukturerte intervju. Et semistrukturert

intervju er en verbal utveksling der en intervjuer forsøker å innhente informasjon fra
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en informant ved å stille spørsmål (Smith, 2015). Selv om intervjueren utarbeider en

liste over forhåndsbestemte spørsmål, er semistrukturerte intervjuer en

samtalemetode som gir informanten og intervjueren muligheten til å utforske tema

de opplever som viktige (Longhurst, 2003). Av den grunn vil det være mulig for

forskeren å føre informanten inn på tema som vurderes som relevant i forbindelse

med problemstillingen. Semistrukturerte intervju åpner opp for at forskeren fritt og

dynamisk kan bevege seg mellom spørsmålene i intervjuguiden, og stille

oppfølgingsspørsmål dersom det faller seg naturlig i den gitte situasjonen

(Langdrigde, 2006).

Med utgangspunkt i det vitenskapsteoretiske fundamentet i det semistrukturerte

intervjuet har forskeren to formål. For det første ønsker forskeren å utforske og

utvikle en rik forståelse av fenomenet, og for det andre ønsker forskeren å utvikle en

samtale rundt betydningen av denne opplevelsen (Van Manen, 2016). For å forstå

hva informantenes ulike refleksjoner betydde hadde jeg som forsker behov for

muligheten til å stille oppfølgingsspørsmål dersom jeg hadde behov for en dypere

forståelse av fenomenet. På den måten var jeg i stand til å tolke samtaleemnet i

større grad, og av den grunn smelte min horisont sammen med informantens.

Sammen var vi i stand til å gå tilbake og reflektere over deres erfaringer på nytt.

2.5.3 Dokumentanalyse

Som et supplement til den kvalitative datainnsamlingen benyttet jeg meg også av

interne dokumenter tilsendt fra Sopra Steria. Dokumentene jeg benyttet meg av var

statistisk informasjon om blant annet gjennomsnittsalderen på den gruppen ansatte

som sluttet hyppigst. Videre ble det vist statistikk på hva som var grunnen til at

denne gruppen ansatte sluttet. Her viste det seg blant annet at hovedgrunnen til at

ansatte velger å forlate selskapet er at de ønsker seg bedre karriereveier, at de ikke er

tilfredse med jobbinnholdet, og at de er misfornøyd med arbeidsforhold.
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2.6 Utvalg

Utvalget i denne studien besto av 10 informanter, hvor 3 av dem var kvinner og 7 av

dem var menn. Kriteriene for deltakelse var at informantene var i en alder mellom

26 og 30, og at de hadde en akademisk IT-bakgrunn. Nok et kriterium var at

informantene enten hadde sluttet i Sopra Steria, eller at de ønsket å bli værende

Sopra Steria over en lengre periode uten intensjon om å skifte selskap med det

første. Utvalget besto dermed av 5 informanter som hadde forlatt selskapet, og 5

informanter som har valgt å bli værende. Alle informantene hadde bakgrunn som

sivilingeniør, eller en femårig mastergrad bestående av IT-fag. I tillegg faller de også

inn under kategorien generasjon Y, ettersom medarbeiderne fra denne generasjonen

er født mellom 1980 og 2000 (Eisner, 2011).

2.7 Tematisk analyse

I denne studien valgte jeg å benytte meg av Braun og Clarkes (2006) tematiske

analyse som et verktøy for å analysere datamaterialet. Målet med tematisk analyse er

å utvikle ulike tema, basert på hva som utpeker seg i datamaterialet. Disse temaene

skal kunne si noe om hele utvalget (Braun & Clarke, 2006). Det er en lang tradisjon

for å bruke tematisk analyse i fenomenologisk forskning (Dapkus, 1985), ettersom

analysemetoden åpner opp for å utvikle rike beskrivelser av fenomener (Braun &

Clarke, 2006). Fordi hermeneutikken deler opp tolkningen i forskjellige tema eller

deler, er også den forenelig med tematisk analyse, ettersom den analytiske

tilnærmingen i hermeneutikken er reduksjonistisk ved at fenomenet deles inn i flere

deler. Det er gjennom de forskjellige delene, forskeren blir i stand til å konstruere

sammen en tolkningen i en større helhet (Butler, 1998).

I sin helhet ble den tematiske analysen preget av en induktiv, latent og tolkende

tilnærming. Gjennom induktiv analyse er forskeren mer grunnfestet i datamaterialet,

heller enn eksisterende teorier og konsepter (Braun & Clarke, 2006). Ved en latent

analyse er det fokus på å undersøke mening som ligger under overflaten. Forskerens

perspektiver er derfor med på å forme tolkninger ut fra sitt eget perspektiv (Braun &
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Clarke, 2006). Den tolkende tilnærmingen går dypere enn kun beskrivelser, og har

som mål å tolke de dypere meningene som ligger i datamaterialet.

Braun og Clarkes (2006) analyseverktøy består av seks steg som veileder forskeren

gjennom de ulike stadiene i analyseprosessen. Det første steget i dataanalysen

handler om å bli kjent med datasettet (Braun & Clarke, 2006). Familiarisering med

datamaterialet startet allerede under transkripsjonen. I tematisk analyse er det ingen

bestemt strukturert måte for hvordan transkribering skal gjennomføres, da denne

analysemetoden kun vektlegger en grundig ortografisk transkripsjon som fanger hva

som ble sagt (Braun & Clark, 2006). Verbatim transkripsjon (ord-for-ord) ble derfor

ansett som den mest fornuftige transkriberingsmetoden. Lydfilen ble transkribert ved

å lytte til opptaket og skrive ordrett hva som ble sagt.

I det andre steget i analyseprosessen ble alle utsagn som var relevante og som kunne

knyttes til problemstillingen kommentert. Deretter ble disse kommentarene og

transkripsjonen lest og kodet linje-for-linje. I det tredje steget ble det utviklet tema

ved å klynge sammen kodene fra alle transkripsjonene. Videre ble kodene med

likhetstrekk klynget sammen under et overordnet begrep eller tema. De temaene som

ikke kunne forklare medarbeidernes intensjon om å forlate selskapet ble herved

ekskludert. Tema om arbeidsmiljø og kompetanseutvikling ble ekskludert fordi de

aller fleste informantene i denne studien var tilfreds og imponert over hvor godt

arbeidsmiljøet og kompetanseutviklingen i Sopra Steria var. Fordi tema om

arbeidsmiljø og kompetanseutvikling ikke kunne forklare medarbeidernes intensjon

om å forlate selskapet, ble disse temaene ekskludert fra resten av analysen.

Det fjerde steget gikk ut på å undersøke om temaene hadde nok grunnlag i

datamaterialet. For å kunne beskrive virkeligheten slik det oppleves for

informantene ble det hensiktsmessig å alltid sammenligne koder og tema med den

originale transkripsjonen. Det ble utviklet totalt tre ulike tema som ble bevart og

videreutviklet. Det femte steget i analysen omhandlet å avgrense hvert tema, og

skape en rød tråd i framstillingen av dem. Her forsøkte jeg å utvikle klare
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definisjoner og navn for hvert tema, i den hensikt å identifisere essensen av hva

hvert tema omhandlet. Det første temaet baserte seg på uttalelser knyttet til et ønske

om frihet i oppgaveløsning og omtales som “behov for autonomi”. Det andre temaet

baserte seg på uttalelser knyttet til ønsket om å være en større del av

beslutningsprosesser og defineres som “behov for medbestemmelse”. Videre ble det

siste temaet basert på koder knyttet til ønsket om å ha mer ansvar og være en del av

prosjektet fra start til slutt, hvilket omtales som “behov for psykologisk eierskap”.

Det sjette steget i tematisk analyse består av å skrive en presentasjon av funnene.

Det er ikke et klart skille mellom å analysere transkripsjonen og det å presentere

funnene i tekst. Jeg begynte derfor å skrive om temaene etterhvert som de dukket

opp. Ettersom studien hadde et fenomenologisk og hermeneutisk perspektiv og en

induktiv tilnærming ble det naturlig å presentere funnene før de ble knyttet opp mot

teori, slik at presentasjonen ble så tett opp mot virkeligheten som mulig. Jeg

opplevde at det ble enklere å være grunnfestet i datamaterialet ved å unngå

verdiladet teori i presentasjonen av funnene.

2.8 Etiske vurderinger

Denne studien ble anonymisert ved å utelukke personidentifiserende informasjon i

transkripsjonen og i teksten som en helhet. På den måten vil ikke andre enn

forskeren kunne gjenkjenne informantene. I tillegg ble lydfilen slettet etter intervjuet

var transkribert. Dette fikk informanten informasjon om på forhånd i

prosjektbeskrivelsen de fikk tilsendt, og gjenfortalt før samtalen ble tatt opp. Det ble

også gitt mulighet for at informantene kunne stille spørsmål i forkant av intervjuet.

Jeg vurderer det som vesentlig å informere om dette ettersom det for noen kan

oppleves personlig og privat å reflektere rundt de positive og negative sidene knyttet

til å jobbe som IT-konsulent i Sopra Steria.

2.9 Kvalitet

For å presentere forskningen som er gjort i denne studien er det helt avgjørende å

transparent presentere de metodologiske avgjørelsene som er tatt. Ifølge Moravcsik
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(2014) er kvalitativ forskning avhengig av transparent presentasjon av den gitte

framgangsmåten for at leseren kan stole på funnene og konklusjonene som er gjort.

På den måten ivaretas gyldigheten og kvaliteten i den kvalitative forskningen.

Undersøkelsens kvalitet sikres gjennom kvalitetskriteriene validitet og reliabilitet.

Validitet og reliabilitet er nøkkelaspekter innenfor all forskning (Smith, 2015). Nøye

oppmerksomhet til disse to aspektene kan utgjøre forskjellen mellom pålitelig og

mangelfull forskning (Brink, 1993). Validitet handler om nøyaktigheten og

oppriktigheten av vitenskapelig funn i forskning (LeComple & Goets, 1982). En

valid undersøkelse burde demonstrere hva som faktisk eksisterer og hva den har til

hensikt å måle. Reliabilitet på sin side refererer til konsistensen, stabiliteten og

repeterbarheten ved studien. Det handler om hvorvidt forskningsdesignet har evnen

til å gi like resultater over gjentatte testperioder (Brink, 1993).

For å undersøke studiens reliabilitet blir det nødvendig å reflektere omkring studiens

interne og eksterne reliabilitet. Den interne reliabiliteten sier noe om man ville

funnet like resultater dersom man hadde valgt noen andre informanter med samme

utvelgelseskriterier (LeComple & Goets, 1982). I intervjuene med de 10

informantene, opplevde jeg at informantene stadig vekk bekreftet hverandres

refleksjoner. Jeg opplevde derfor at jeg nådde et metningspunkt på visse tema etter

jeg hadde intervjuet alle informantene. Det er derfor grunn til å tro at jeg ville

oppdaget lignende resultater dersom jeg hadde intervjuet 10 andre informanter fra

Sopra Steria, som tilfredsstiller utvelgelseskriteriene.

Den eksterne reliabiliteten refererer til i hvilken grad studiet kan bli etterprøvd

(Franky, Cody & Ballan, 2010). Ettersom foreligger en tendens til at informanter

presenterer opplevelser bedre eller dårligere enn det egentlig er, og at de ønsket å

tilfredsstille forskerens datainnsamling (Brink, 1993), ble det viktig for meg å

understreke at informantene skulle føle seg frie til å svare slik det falt dem naturlig,

og ikke med en intensjon om å tilfredsstille undersøkelsen. En slik introduksjon til

intervjuet kan tenkes å ha styrket den eksterne validiteten, fordi dette ville styrket en

eventuell etterprøvelse. Gjennom intervjuene ble det tydelig for meg at
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informantenes refleksjoner ofte knyttet seg til hvordan konsulentrollen oppleves i et

generelt perspektiv, og ikke nødvendigvis hvordan det oppleves å være konsulent i

Sopra Steria. Det er derfor mulighet for at lignende opplevelser kan eksistere på

tvers av ulike konsulenthus, dersom man intervjuer informanter som tilfredsstiller

utvelgelseskriteriene i denne studien.

Intern validitet refererer til om studiens prosedyre, spørsmål og analyse tillater

forskeren å måle det studien er designet til å måle (Winter, 2000). Dersom studien

har høy intern validitet betyr det at resultatene er troverdige innenfor studiens egen

premisser. For å styrke validiteten i denne studien ble det avgjørende å formulere

spørsmål som var tett knyttet opp mot problemstillingen, og som ikke kunne

misforstås. I tillegg ble informantene informert om hva jeg ønsket å undersøke i

forkant av intervjuet. På den måten ble det tydelig for informantene hva som var

intensjonen ved studien. Etter jeg hadde gjennomført en rekke intervjuer ble det

tydelig for meg at informantene hadde forstått spørsmålene slik jeg ønsket, da det

var lett å finne likhetstrekk i informantenes svar og refleksjoner.

På den andre siden sier ikke studiens interne validitet noe om hvorvidt resultatene

kan brukes i andre sammenhenger enn studiens egen kontekst (Winter, 2000). Den

eksterne validiteten viser til om det er mulig å overføre funnene som er gjort i

undersøkelsen, til andre kontekster. Eksempelvis om funnene i denne undersøkelsen

kan overføres til andre konsulenthus. Her er det dog viktig å understreke at kvalitativ

forskning kun reduseres til intern validitet, og ser derfor bort i fra den eksterne

validiteten (Winter, 2000). I kvalitativ forskning er ikke målet å generalisere funn

(Smith, 2015). Derfor er ikke intensjonen å styrke den eksterne reliabiliteten for å

kunne se lignende resultater i et annet selskap.

2.10 Metodisk refleksjon og begrensning

2.10.1 Induktiv metode

Ved bruk av induktiv metode, har man ikke som mål å bekrefte noen bestemte

teorier (Braun & Clarke, 2006). En slik tilnærming kan by på utfordringer i
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forskningen ettersom man kan miste potensiell nødvendig informasjon, ved å ikke

stille de relevante spørsmålene under innhenting av datamateriale. Etter

datamaterialene og temaene ble utviklet, ble det tydelig for meg at jeg kunne stilt

flere spørsmål knyttet til temaene i denne studien. På den måten ville datamaterialet

blitt rikere. Ettersom metoden er induktiv er et slikt utfall en naturlig konsekvens,

likevel opplever jeg at datamaterialet i denne studien er i stand til å beskrive

temaene på en fullstendig måte.

2.10.2 Intervju

Semistrukturerte intervjuer er avhengige av deltakernes minner og refleksjoner for å

hjelpe deltakerne å se sine erfaringer på nytt (Crotty, 1998). De aller fleste

informantene i denne undersøkelsen hadde evne til å snakke utfyllende om deres

minner og refleksjoner knyttet til deres arbeidssituasjon i Sopra Steria. Det var dog

enkelte som var mindre snakkesalig enn andre. Her kommer min rolle som forsker

inn som et kritisk element, ettersom det er min oppgave å samle tilstrekkelig

informasjon fra hver enkelt, slik at datamaterialet blir rikt. Det var likevel et intervju

fra hver av gruppene som ble mindre fyldige enn ønsket.

En utfordring i en slik sammenheng er hvordan forskeren forholder seg til

intervjuguiden. Det semistrukturerte intervjuet åpner på den ene siden opp for en

dynamisk samtale, hvor man beveger seg innenfor noen bestemte rammer. Det kan

dog være utfordrende å skape en god dynamikk i intervjuet dersom forskeren blir for

fokusert på intervjuguiden. Under transkripsjonen ble det eksempelvis tydelig for

meg som forsker at fokuset på intervjuguiden ble en begrensing i enkelte

sammenhenger. I noen situasjoner ville det eksempelvis vært fordelaktig å stille flere

oppfølgingsspørsmål, heller enn å bevege seg videre til neste spørsmål.

2.10.3 Analyse

Tematisk analyse har blitt beskrevet som dårlig definert og usystematisk (Howitt,

2016), men ved å følge Braun & Clarkes (2006) seks steg ble analyseprosessen mer
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strukturert. Nok en begrensning med tematisk analyse er at det ikke er beskrevet

eller foreslått en konkret måte å danne tema på. Prosessen mot etableringen av tema

kan derfor oppleves som kaotisk. Ettersom studien var induktiv med en

hermeneutisk og fenomenologisk tilnærming, vurderer jeg det likevel som

fordelaktig at det ikke var en bestemt og definert måte å danne tema på. En slik

tilnærming tillot meg å bruke egne vurderinger og refleksjoner for å utvikle tema

som var tett opp mot virkeligheten.

2.10.4 Forskerens rolle

Gadamer skiller mellom legitime og ikke-legitime fordommer (Krogh, 2009).

Legitime fordommer bidrar til å skape forståelse, mens ikke-legitime fordommer

kan bidra til at man misforstår informantens virkelighet. Det vil derfor være viktig å

reflektere over og avdekke ens fordommer, slik at man kan forkaste de ikke-legitime

og beholde de legitime (Gadamer, 2010). Forskerens kritiske refleksjon knyttet til

ens fordommer i forskning, er et helt sentralt aspekt for å styrke studiens kvalitet.

Med Gadamers syn tatt i betraktning, var jeg kritisk til egen forforståelse ved å være

åpen for å endre de antakelsene jeg hadde innledningsvis i denne studien.

Det bør dog understrekes at det å hele tiden sette informantens beskrivelser i

parantes er en utfordring. Som alle andre, er forskeren et vesen med refleksjoner og

meninger omkring det som kommer til uttrykk i omgivelsene. Det vil være naivt å

ha et mål om å stille seg helt objektiv overfor disse opplevelsene. Poenget er at

forskeren skal være bevisst på sin egen involvering, og reflektere over sin rolle.

Forskeren bør også vurdere den påvirkningen man har på intervjuobjektet.

Kroppsspråk, måten man stiller spørsmål på, og selve intervjusituasjonen er én av

flere faktorer som spiller inn på informantenes uttalelser og dermed datamaterialet.

2.10.5 Utvalg

Denne studien besto av to forskjellige utvalg. Den ene gruppen besto av informanter

som var svært fornøyd med å jobbe i Sopra Steria, og som ikke hadde et ønske om å

bytte arbeidsgiver med det første. Den andre gruppen besto av informanter som har
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byttet jobb fordi Sopra Steria ikke var en arbeidsplass for dem. Jeg stiller meg

kritisk overfor den førstnevnte gruppen, fordi selv om de gir uttrykk for at de ikke

ønsker å bytte arbeidsgiver på nåværende tidspunkt, er det ikke mulig å garantere at

de blir værende i lang tid fremover. Noen av dem som ga uttrykk for at de ønsket å

bli hadde eksempelvis også noen opplevelser som de ikke var helt tilfredse med. Det

kan derfor tenkes at de etter en viss periode, eller et visst prosjekt, velger å bytte

jobb. Uavhengig av informantenes fremtidige intensjoner om hvorvidt de ønsker å

bli eller ikke, vurderer jeg datamateriale som en sannferdig beskrivelse av

virkeligheten.

3.0 Teori
I denne delen av oppgaven presenteres teorien som ligger til grunn for å analysere de

funnene som kommer frem i datamaterialet. Innledningsvis presenteres teori om

generasjon Y, for å få et innblikk i hvilke preferanser og forventninger

arbeidstakerne fra denne generasjonen har. Deretter presenteres teori knyttet til

kunnskapsarbeidets karakter og høyt spesialiserte medarbeidere, for å skape en

forståelse av hvilken kontekst informantene i denne studien inngår i. Deretter gjøres

det tydeligere rede for de behovene høyt spesialiserte medarbeidere har, ved å

presentere teori tilknyttet autonomi, medbestemmelse og eierskap.

3.1 Generasjon Y

I dag sameksisterer flere generasjoner i arbeidsstyrken. Det argumenteres for at hver

generasjon har blitt utsatt for særegne grunnleggende livshendelser som har formet

deres personlighet og verdier, som videre beskrives som holdbare og

motstandsdyktige mot endring (Howe & Strauss, 2007; Schaie, 1965). I likhet

beskriver Twenge og Campbell (2008) generasjonenes forskjellige verdier og

personlighetstrekk, og anser disse forskjellene som reelle vitenskapelige fakta

snarere enn fiksjon.
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Arbeidstakere som er født mellom 1980 og 2000 omtales som generasjon Y (Eisner,

2011). Martin (2005) beskriver denne gruppen arbeidstakere som ambisiøse,

kreative og målrettede, med en sterk følelse av egenverd og tillit til sine evner.

Denne generasjonen er optimistisk, og forventer frihet og fleksibilitet (Martin,

2005). I arbeidssituasjonen foretrekker de å jobbe autonomt og kreativt, de liker å

eksperimentere og ta sjanser (Naim & Lenka, 2018). Generasjonen Y er selvopptatt,

selvhjulpen og har en sterk følelse av uavhengighet og autonomi (Williams & Page,

2011). Denne generasjonen er også villig til å påta seg mer ansvar, og anser derfor

ikke ansvar som en byrde som skal unngås, men mer som en bekreftelse på deres

ferdigheter og talenter (Lowe et al., 2008). Generasjon Y yter best når deres evner er

identifisert og sammenfaller med utfordrende arbeid som stimulerer dem fullt ut

(Lowe et al., 2008).

Fra ledere foretrekker generasjon Y at de får veiledning, samtidig som de får tildelt

beslutningsmakt (Ng et al., 2010). De ønsker også ledere som er villig til å skape

endringer og utfordre status quo (Zemke, Raines, & Filipczak, 2000). Arbeidstakere

fra generasjon Y ser også verdien i ledere som legger til rette for fleksibilitet,

kreativitet og ansvar (Al-Asfour & Lettau, 2014). Generasjon Y foretrekker å være

en del av innovative og energiske organisasjoner som vil verdsette deres ideer og

oppmuntre deres kreativitet (Lowe et al., 2008). De ønsker også å bli behandlet som

partnere av organisasjonen, hvilket betyr at flatere hierarkisk struktur er å foretrekke

blant arbeidstakere fra denne generasjonen (Earle, 2003).

Oppblomstringen av Generasjon Y i arbeidsmarkedet gir både utfordringer og

muligheter. Av alle generasjoner på arbeidsmarkedet krever denne generasjonen

mest fra arbeidsplassen og er i større grad mer tilbøyelige til å forlate en

organisasjon hvis de er misfornøyde (Vetráková et al., 2019; Naim & Lenka, 2018).

Som sådan kan problemene knyttet til å beholde arbeidstakere fra generasjon Y

oppstå som et resultat av en manglende forståelse av kravene medarbeiderne fra

denne generasjonen stiller (Queiri et al., 2014).
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Som et resultat av de forskjellige generasjonene på arbeidsmarkedet, har fokuset på

å utvikle ulike strategier basert på medarbeiderens livssyklus og alder fått større

fokus (Macky, Gardner & Forsyth, 2008). Generasjonsforskjellene på arbeidsplassen

er svært viktige kriterium som skal vurderes når man arbeider med å utvikle

strategier for å beholde ønsket arbeidskraft og rekruttere potensielle kandidater

(Westerman & Yamamura, 2007). Derfor blir det nødvendig å skreddersy strategier

slik at det samsvarer med hver generasjons behov og preferanser (Twenge,

Campbell, & Gentile, 2012). På den måten blir selskapet i stand til å vedlikeholde og

styrke medarbeidernes engasjement, som videre vil være nyttig i arbeidet med å

beholde de lengre (Lowe et al., 2008).

For å beholde medarbeidere fra denne generasjonen viser studier at selskaper bør

fokusere på de forskjellene verdiene, personlighetstrekkene og holdningene de ulike

generasjonene har, som retningslinjer for å utvikle strategier for å imøtekomme

behovene til de ulike generasjonene (Queiri et al., 2014). Videre vil undersøkelser

med fokus på forskjellene mellom generasjonene på arbeidsplassen, bidra til å

utvikle skreddersydde strategier for å oppfylle de særegne verdiene, preferansene og

forventningene denne generasjonen har til arbeidsplassen (Twenge & Campbell,

2008; Twenge et al., 2012; Smola & Sutton, 2002; Kowske, Rasch, & Wiley, 2010).

Mer konkret viser Lowe et al. (2008) at selskaper bør gi den enkelte utfordrende og

meningsfylte arbeidsoppgaver hvor de opplever eierskap. Disse unge arbeidstakerne

vil ikke kjede seg, og de vil vite hvordan deres arbeid har innvirkning på selskapet i

sin helhet (Sujansky, 2004). Dette kan gjøres ved å involvere dem i avgjørelser,

aktivt innhente ideene deres, samt gi dem fleksibiliteten til å gjøre jobben på sin

egen måte (Lowe et al., 2008). Som en forlengelse av dette argumentet peker Queiri

et al. (2014) på at medarbeidere fra denne generasjonen ønsker å arbeide autonomt,

og krever myndighet til å ta avgjørelser som de selv er ansvarlige for.

3.2 Kunnskapsarbeidets karakter

Kunnskapsarbeid innebærer prosessene med å identifisere og løse problemer

(Jacobs, 2017). Ifølge Hein (2013) er kunnskapsarbeid komplekst og betinger at man
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er i stand til å løse komplekse problemstillinger, arbeide innovativt, utvikle nye ideer

og løsninger for å fremme effektivitet og sikre kvalitet. Winslow og Bramer (1994)

definerte kunnskapsarbeid som prosesser hvor individer bruker sine kognitive evner,

tekniske kunnskap og kreativitet for å oppnå gode resultater sammen med andre.

Depres og Hiltrop (1995) beskriver kunnskapsarbeid som prosesser hvor ansatte

manipulerer informasjon og produserer kunnskap som til slutt vil bidra til å utvikle

nye prosesser, produkter eller applikasjoner. I likhet peker Heerwagen,

Kampschroer, Powell og Loftness (2004) på at kunnskapsarbeidet består av

planlegging, analyse, tolking og utviklingen av nye produkter og tjenester. Kelloway

og Barling (2000) uttalte at kunnskapsarbeid handler om prosessen med å skape

kunnskap, anvende kunnskap, tilegne seg og dele kunnskap.

Begrepene kunnskapsarbeid og kunnskapsarbeider har ofte blitt brukt om hverandre,

og kan skape forvirring knyttet til forskerens intensjon (Jacobs, 2017). For å være

presis, refererer kunnskapsarbeid vanligvis til arten av arbeidsoppgavene som

utføres av enkeltpersoner (Jacobs, 2017). Begrepet kunnskapsarbeider peker typisk

på individene selv, hvor eksempelvis utdannelse, evner og ferdigheter, og deres

personlige preferanser beskrives (Galbraith, 1967). Kunnskapsarbeidere beskrives

eksempelvis som medarbeidere med høye kvalifikasjoner, som arbeider intellektuelt

og kreativt, og som foretrekker å arbeide autonomt (Drucker, 2007). Dette skillet er

nødvendig å presentere fordi alt det en ansatt med spesialisert kompetanse arbeider

med, ikke kan betraktes som kunnskapsarbeid, selv om enkeltpersoner i dette yrket

ofte blir referert til som kunnskapsarbeidere (Caddy, 2007).

Logisk sett utgjør ikke alle arbeidssituasjoner en kunnskapsbasert oppgave (Jacobs,

2017). Noen oppgaver kan ha relativt lav kompleksitet, for eksempel installasjon av

en del, eller montering av en komponent. Som sådan vil ikke disse oppgavene

betraktes som eksempler på kunnskapsbasert arbeid, selv om disse oppgavene er en

nødvendig del av den høyt spesialiserte medarbeiderens arbeidssituasjon (Jacobs,

2017). I kontrast kan andre oppgaver ha relativt høye nivåer av kompleksitet

ettersom en installasjon av en komponent påvirker andre komponenter i den store

helheten. Slike utfordringer har sine egne kognitive krav, for eksempel å samle
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informasjon, syntetisere informasjonen, teste hypoteser og svare på tilbakemeldinger

(Jacobs, 2017).

3.3 Høyt spesialiserte medarbeidere

Hein (2013) beskriver høyt spesialiserte medarbeidere som ansatte som arbeider

kreativt og rutinebasert, da rutinepregede arbeidsoppgaver kan kreve høyt

spesialisert kompetanse. Hun nevner ingeniører, IT-eksperter, arkitekter og grafikere

som profesjoner som faller innenfor denne definisjonen. Denne gruppen ansatte har

behov for frihet til å selv bestemme hvordan en oppgave skal løses (Hein, 2013).

Heins (2013) beskrivelse kan derfor assosieres med Druckers (1999) beskrivelse av

the technologist. Drucker (1999) syntetiserer begrepet kunnskapsarbeider med den

manuelle arbeideren, og beskriver at the technologist er spesialist på å gjennomføre

komplekse operasjoner, som ofte preges av rutine. Samtidig er denne medarbeideren

i stand til å bruke sine kreative ferdigheter dersom det skulle oppstå komplikasjoner.

Drucker (1999) peker på at denne gruppen arbeidstakere består av mennesker som

bruker kunnskap av høyeste orden. Videre beskriver han at jobben ikke omhandler å

installere, vedlikeholde og reparere, men snarere å skape kundetilfredshet, gjennom

at de selv definerer hva kvalitet er (Drucker, 1999). Medarbeidere som faller

innenfor denne definisjonen vil ha fullt ansvar, de krever full autonomi, de ønsker å

lede seg selv, de har behov for kontinuerlig innovasjon, og de ønsker å behandles

som en ressurs og ikke en kostnad (Drucker, 1999).

Høyt spesialiserte medarbeidere involveres ofte i kreativt arbeid (Hein, 2013).

Kreativitet er generelt definert som produksjon av nye, nyttige ideer eller

problemløsninger (Amabile, 1983, 1996). Kreativitet kan eksempelvis innebære

oppfinnelsen av ny teknologi, kreative løsninger på forretningsproblemer og kreative

endringer. Kark og Carmeli (2009) konseptualiserer ansattes kreativitet som

produksjon av ideer, produkter eller prosedyrer som er nye eller originale, og

potensielt nyttige for den arbeidsgivende organisasjonen. Denne forestillingen

omfatter således prosessen med idegenerering, problemløsning og den faktiske ideen

eller løsningen (Amabile, 1983; Weisberg, 1988; Sternberg, 1988). Høyt

spesialiserte medarbeidere involveres ofte i kreativt arbeid ettersom de hyppig står
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overfor problemstillinger hvor det ikke er en bestemt løsning på problemet, og hvor

løsningen på oppgaven kommer som et resultat av den kunnskapen vedkommende

har tilegnet seg (Irgens & Wennes, 2010).

Forskning innenfor kreativitet beskjeftiger seg med kunnskapsarbeidets karakter, og

peker på at det bør være noen rammer tilstede for at den høyt spesialiserte

medarbeideren kan arbeide innovativt og kreativt (Hein, 2013). Det dreier seg om å

skape en kongruens mellom arbeidsoppgaven og medarbeideren, og gi den ansatte

tid til å tenke ut de kreative løsningene (Hein, 2013). Dersom den høyt spesialiserte

medarbeideren opplever at de ikke får nok tid til å løse problemstillingen de står

overfor, vil de oppleve høy grad av frustrasjon, og at det de er i ferd med å utvikle,

blir utviklet på utilstrekkelig grunnlag (Hein, 2013). Høyt spesialiserte medarbeidere

stiller derfor høye krav til ledelse, da lederens tilretteleggelse av arbeidsinnhold og

arbeidsforhold er avgjørende for om medarbeideren blir motivert, opplever

arbeidsglede og mening (Hein, 2013).

I noen perioder kan den høyt spesialiserte medarbeideren finne seg i at

arbeidsoppgavene gir lav grad av engasjement, glede eller mening, mens i andre

tilfeller kan de godta at arbeidssituasjonen ikke gir noen positive følelser over hodet,

fordi de forstår at arbeidsoppgavene skal løses. I en slik situasjon opplever den høyt

spesialiserte medarbeideren en forbigående motivasjon, eller en helt nøytral tilstand

(Hein, 2013). Hvis den høyt spesialiserte medarbeideren over lengre tid ikke

opplever noen positive følelser knyttet til arbeidet, vil det ha alvorlige konsekvenser

for motivasjonen, hvilket resulterer i en grunnleggende utilfredshet med arbeidet, og

en stigende følelse av frustrasjon (Hein, 2013). Frustrasjon tilknyttet

arbeidsoppgavene eller arbeidssituasjonen kommer ofte som et resultat av blant

annet arbeidspolitikken og reglementer, som forhindrer medarbeiderne til å arbeide

effektivt, også selv om de yter sitt beste (Hein, 2013). Når det kommer til ledelse av

høyt spesialiserte medarbeidere vil derfor ikke foranstaltninger preget av kontroll,

styringslogikk, tradisjonell maktanvendelse og generaliserte ledelsesverktøy bringe

en langt i lederskapet (Hein, 2013).
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3.4 Autonomi

Autonomi har blitt beskrevet og konseptualisert på forskjellige måter. Turner og

Lawrence (1965) definerte for eksempel autonomi som muligheten en medarbeider

har til å selv bestemme hvordan en bestemt oppgave skal gjennomføres. Videre

argumenteres det for at autonomi refererer til en følelse av vilje og en oppfattelse av

ansvar i ens forpliktelser (Martela & Riekki, 2018; Hackman & Oldham 1980;

Oldham & Cummings 1996; Frese, Kring, Soose & Zempel, 1996). Dersom

medarbeideren opplever autonomi, føler vedkommende at handlingene kommer fra

en selv og reflekterer ens personlige vurderinger og refleksjoner, i stedet for å være

et resultat av ytre press (Martela & Riekki, 2018). Slik personlig involvering i

arbeidet åpner opp for at medarbeideren kreativt kan løse oppgaven de står overfor

(Oldham & Cummings, 1996).

En av de viktigste kontekstuelle faktorene som påvirker kreativitet og innovasjon, er

hvor mye autonomi en medarbeider har i en gitt situasjon (Unsworth & Parker,

2003). Autonomi er viktig for kreativitet og innovasjon fordi komplekst arbeid ofte

fordrer autonomi for å løse oppgaven på en tilfredsstillende måte (Oldham &

Cummings, 1996). Når arbeidstakere opplever dette fraværet av eksterne kontroll vil

den enkelte sannsynligvis oppleve mer begeistring for arbeidsoppgaven i seg selv,

og en interesse for å fullføre (Shalley & Gilson, 2004; Baer,   Oldham & Cummings,

2003; Oldham & Cummings, 1996; Hackman & Oldham, 1980). Et slikt

engasjement i forbindelse med arbeidsoppgaven vil bidra til at medarbeideren

vurderer forskjellige alternativer, hvilket fremmer innovative og kreative løsninger

på problemstillingen (Parker, Wall & Cordery 2001; Amabile 1996; Shalley, Gilson,

& Blum 2000; Csikszentmihalyi, 1996). På den måten kan autonomi bidra til et

kreativt klima, som vil fremme innovasjonsnivået i organisasjoner (Ekvall &

Tångeberg-Andersson, 1986).

Muligheten til å være kreativ fordrer ifølge Aakvaag (2005) opplevelsen av frihet. I

en slik sammenheng handler frihet om å ha fantasi, makt og tiltaksevne til å skape
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noe som ikke fantes tidligere. Frihet kommer med andre ord til uttrykk når man ved

hjelp av sin forestillingsevne og oppfinnsomhet klarer å bryte ut av det stive,

rutinepregede, forutsigbare og vanepregede, for å skape, improvisere og reforhandle

eksisterende måter å gjøre ting på. Muligheten til å handle autonomt og kreativt i

arbeidssituasjonen, avhenger derfor av kontrollen i den gitte arbeidssituasjonen,

hvilket bekreftes av Ohly og Fritz (2010) som fant at autonomi er en viktig faktor

for å fremme kreativitet, og at høye nivåer av kontroll kan være skadelig for

kreativiteten.

Det er tydelig at autonomi på arbeidsplassen gir mange fordeler. Ansatte får blant

annet mer kontroll over arbeidsoppgavene, de tilegner seg mer kunnskap, de får

frihet til å ta avgjørelser uten forstyrrelser, og autoritet til å definere arbeidets

fysiske, tidsmessige og praktiske grense (Abbott, 1981; Freidson, 1983; Engel,

1970; Hall, 1968; Sharma, 1997; Sandberg & Pinnington, 2009; Wallace, 1995).

Samtidig viser Wang og Netemeyer (2002) også at autonomi i arbeidet har et positivt

forhold til jobbprestasjoner, da den ansatte blir mer selvsikker i utførelsen av en

bestemt oppgave, ettersom de har hatt muligheten til å involvere egne vurderinger i

oppgaveløsningen (Saragih, 2002). Det er derfor en stor enighet blant flere forskere

at det er en positiv sammenheng mellom høy grad av autonomi og tilfredshet i

selskapet (Kuvaas, 2008; Breaugh, 1999; Spector, 1986; Gagné & Deci, 2005; Deci

& Ryan, 1985).

Til tross for disse fordelene viser flere studier at ansatte reagerer ulikt på en

begrensing i autonomi. Under visse omstendigheter begrenser medarbeidere egen

autonomi som et resultat av kravene som stilles fra klienter, teamet eller endringer i

arbeidsmarkedet (Barker, 1993; Covaleski, Dirsmith, Heian & Samuel, 1998; Barley

& Kunda, 2004; Deetz, 1997; Kunda, 1992; Fraser, 2001; Perlow, 1998; Martin,

Knopoff & Beckman, 1998). Svalund (2003) understreker i likhet at ansatte som

opplever begrensninger i autonomi, vurderer dette som en legitim del av

arbeidskontrakten, og at begrensninger i deres frihet oppleves som nødvendig

og/eller passende i møte med presset de opplever fra klienten, ledelsen, andre
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medarbeidere eller en usikker økonomi. Samtidig er det tydelig at en begrensning i

medarbeiderens autonomi skaper en opplevelse av at arbeidstakernes meninger ikke

blir en del av oppgaveløsningen. Som et resultat av denne svekkede autonomien, gir

ansatte uttrykk for at de føler seg frustrerte og fanget av sine omstendigheter

(Barker, 1993; Kunda, 1992; Barley & Kunda, 2004; Perlow, 1998; Martin et al.

1998). På den måten kan en begrensning i autonomi knyttes til opplevelsen av

arbeidssituasjonens innhold, da graden av jobbautonomi har en klar sammenheng

med  opplevelsen av jobbinnhold (Walsh & Taylor, 2007)

Studier viser at graden av ansattes autonomi er relatert til sentrale tema som

gjennomtrekk, ytelse og arbeidsglede (Spector, 1986; Fried, 1991). Kinnear og

Sutherland (2000) understreker eksempelvis at frihet til å handle selvstendig er en

viktig faktor i arbeidet med å beholde høyt spesialiserte medarbeidere, og er dermed

en stor betydning for hvorvidt medarbeidere ønsker å forbli i selskapet eller ikke.

Gagné (2003) viste i forlengelse av dette at dersom medarbeidere opplever

arbeidssituasjonen som mindre autonomistøttende er det større sannsynlighet for at

ansatte forlater selskapet. I likhet viste Reskin og Ross (1992) at autonomi påvirker

jobbtilfredsheten blant arbeidstakere med høyere utdanning i høyere grad, enn

arbeidstakere med lavere utdanning. Blomme et al. (2010) peker også på at mangel

på autonomi blant høyt utdannede medarbeidere, har en tydelig sammenheng med

intensjonen om å forlate selskapet.

Likevel velger selskap å begrense medarbeidernes autonomi for å fremme

effektivitet. Langfred og Moye (2004) foreslår eksempelvis at arbeidstakere med

autonomi blir mer kognitivt distrahert fra utførelsen av oppgaven, ettersom han eller

hun er involvert i både det å utføre selve oppgaven, og den kognitive aktiviteten som

er knyttet til å evaluere tidligere valg og ta beslutninger om fremtidige valg

(Langfred & Moye, 2004). Ettersom medarbeideren vender oppmerksomheten mot

vedkommendes ytelse og beslutninger i oppgaven, opplever individer med autonomi

ytterligere kognitiv aktivitet som distraherer dem fra oppgavens utførelse (Langfred

& Moye, 2004).
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3.5 Medbestemmelse

Falkum, Hagen og Trygstad (2009) bruker begrepet medbestemmelse om deltakelse

i beslutningsprosesser. I likhet beskriver Mitchell (1973) at det omhandler ens

mulighet til å ta del i beslutninger som tas i arbeidssituasjonen. Locke og Schweiger

(1979) omtaler det som felles beslutningstaking mellom ledere og underordnede. I

tillegg hevdet Tannenbaum og Cooke (1974) at ansattes mulighet til

medbestemmelse manifesterer seg i den grad ansatte kan påvirke beslutningene som

tas i jobbene sine. Videre hevdet Likert (1967) at medbestemmelse er et kollektivt

ledelsessystem som involverer prosesser innen ledelse, motivasjon og interaksjon for

å gi ansatte muligheter til å delta i organisasjonens beslutninger.

Det er en generell antagelse blant forskere og ledere at dersom ansatte får

muligheten til å ta avgjørelser som er relevante for deres arbeid, vil det bidra positivt

for organisasjonen og den enkelte (Shadur, Kienzle & Rodwell, 1999). Den ansatte

får med andre ord muligheten til å bruke sin kompetanse, ideer og informasjon, som

kan bidra som en fordel i selskapets beslutningsprosesser (Williamson, 2008), og til

å fremme fleksibilitet og produktivitet (Preuss & Lautsch, 2002). Slike initiativer

betyr at ansattes deltakelse i planleggingsprosessen rundt potensielle innovasjoner

kan styrke utsikten til å oppdage hvilke utviklingsmuligheter som finnes i hele

organisasjonen (Kemelgor, 2002; Zivkovic, Mihajlovic & Prvulovic, 2009).

Det å legge til rette for medbestemmelse i organisasjoner er et av de mest effektive

verktøyene for å motivere ansatte til å utføre ønsket atferd (Coch & French, 1948;

Vroom, 1964). Atferden som fremmes gjennom medbestemmelse er ifølge

Greenberg (1975) ansattes evne til å lære, lede seg selv, ta ansvar og sette ord på

egne vurderinger gjennom deltakelse. I likhet mener McGregor (1986) at det vil

bidra til å forbedre medarbeiderens selvledelse, og deres evne til å uttrykke

meninger under organisatoriske beslutninger. Videre peker Han, Chiang og Chang

(2010) på at når ansatte deltar i organisasjonsbeslutninger, vil motivasjonen for

arbeidet øke, og de vil bli mer investert i organisasjonen. Deltakelse i
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beslutningstaking kan også tilfredsstille behovene for menneskelig selvrealisering,

og på den måten øke medarbeidernes motivasjon og fremme positive holdninger

knyttet til selskapet (Wilkinson, 1998). Studier viser at det å gi ansatte en stemme i

organisatoriske beslutninger er forbundet med en økt opplevelse av myndiggjøring

og arbeidsglede (Kim, 2002; Spreitzer, Kizilos & Nason, 1997; Wright & Kim,

2004), hvilket kan redusere ansattes intensjon om å forlate selskapet (Grissom,

2012). I omfattende metaanalyser i private selskaper, har både Hom og Griffeth

(1995) og Griffeth et al. (2000) estimert store og statistisk signifikante

sammenhenger mellom ansattes deltakelse i organisasjonsbeslutninger og ansattes

ønske om å bli i selskapet.

Når ansatte opplever at de får være en del av konstruktive og positive

beslutningsprosesser fremmes tillit og en opplevelse av kontroll i arbeidssituasjonen

(Chang & Lorenzi, 1983). I tillegg vil det bidra til å øke ansattes arbeidsglede og

forbedre produktivitet (Chang & Lorenzi, 1983). Ifølge Yusuf (2008) vil

medbestemmelse bidra til at underordnede får større kontroll, og større valgfrihet.

Resultatet av ansattes medbestemmelse vil også ifølge Sashkin (1976) bidra til

kvalitetsforbedring, i informasjonsflyten i selskapet, og medarbeidernes evne til å

bruke informasjon gjennom kvalitativt bedre beslutninger. Det bidrar også til at

selskapet i større grad er i stand til å tilpasse seg omgivelsene, da utviklingen av

normer og verdier kan føre til et bedre samarbeidsforhold mellom

organisasjonsmedlemmer (Yusuf, 2008). Ettersom de ansatte får mulighet til å være

en del av beslutningsprosessen, opplever medarbeideren mer eierskap til løsningen

de arbeider med (Han et al., 2010).

Samtidig diskuteres det at effekten av deltakelse i beslutningsprosesser avhenger av

organisasjonens kontekst (Grissom, 2012). Flere studier fra privat sektor

understreker at det ikke nødvendigvis har en positiv effekt (Cotton, 1995; Daniels &

Guppy, 1994). Ifølge Grissom (2012) kan eksempelvis effekten av innflytelse fra

medarbeidere ha ingen, og til og med negativ effekt på utfallet. Forskning på

beslutningstaking i gruppeprosesser har antydet at større grupper er forbundet med
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betydelige koordineringskostnader (Ruigrok, Peck & Keller, 2007). Disse

kostnadene kan komme som et resultat av at det høye mangfoldet av perspektiver

kan føre til konflikter mellom medlemmer, som videre kan skape mistillit,

fiendtlighet og lavere motivasjonsnivåer (Amason & Sapienza, 1997). Som et

resultat kan involvering av flere mennesker i beslutningsprosesser bidra til at

beslutningstakning tar lengre tid (Mueller & Baker, 1997). Tidligere empiriske

studier om virkningen av størrelsen på grupper i beslutningsprosesser, viser at

kostnadene ved å inkludere flere mennesker veier tyngre enn fordelene (Goodstein,

Gautam, & Boeker, 1994; Judge & Zeithaml, 1992). Av den grunn velger flere

organisasjoner med store vekstmuligheter å ha færre mennesker med i

beslutningstakningen (Denis & Sarin, 1999). Derfor vurderer Ruigrok et al. (2007)

at involvering av flere beslutningstakere hemmer ideen om utnyttelse av de

mangfoldige perspektivene i beslutningsprosesser.

3.6 Eierskap

Etzioni (1991) hevdet at begrepet eierskap har to ulike betydninger; den ene er

psykologisk eierskap, mens den andre er eierskapsfølelse overfor objekter hvor man

eier noe juridisk. Ifølge Pierce, O'Driscoll og Coghlan (2004) er psykologisk

eierskap vesentlig forskjellig fra den eierskapsfølelsen man har overfor eiendeler.

Enkeltmenneskers eiendeler er tilskrevet den enkelte og dermed anerkjent av

samfunnet i form av juridisk beskyttelse. Psykologisk eierskap oppleves på den

andre siden i forbindelse med både håndgripelige, men også immaterielle

gjenstander som er nært knyttet til enkeltpersonen. Tilstanden beskriver med andre

ord følelsen av eie og å være psykologisk bundet til et objekt.

Psykologisk eierskap kan eksistere på forskjellige måter i organisasjoner. Man kan

eksempelvis oppleve eierskap i forbindelse med selve selskapet, spesifikke teams,

prosjekter, utstyr, samt produkter skapt av enkeltpersoner i organisasjonen (Pierce,

Kostova, & Dirks, 2001). Psykologisk eierskap kan også beskrives som den

tilstanden hvor et individ føler at realisering av et mål er “deres”, ettersom

måloppnåelsen er nært knyttet til selvet (Belk, 1988; Dittmar, 1992). Når
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enkeltpersoner opplever psykologisk eierskap, kan det hende at man mangler

juridisk eierskap for å kunne tilskrive produktet, eller arbeidet til en selv. Derfor kan

enkeltpersoner fremdeles skape en følelse av psykologisk eierskap gjennom sine

psykologiske opplevelser av eiendeler (Rousseau & Shperling, 2003).

Pierce et al. (2001) utviklet en teori om eierskap som antyder at kontroll over og nær

kjennskap til målet, i tillegg til investering i selve målet, er tre viktige elementer i

opplevelsen av psykologisk eierskap. Når ansatte utøver høy grad av kontroll, og er

svært investert i arbeidet, blomstrer følelsen av ansvar og opplevelsen av

psykologisk eierskap utvikles (Pierce et al., 2001). I en arbeidsmessig kontekst kan

derfor psykologisk eierskap eksemplifiseres ved at en ansatt opplever en form for

personlig tilknytning til et ferdigstilt prosjekt, ettersom vedkommende har investert

sine personlige erfaringer, kompetanser og refleksjoner i arbeidet. Opplevelsen av

psykologisk eierskap i jobbsituasjonen har ifølge Brown, Crossley og Robinson

(2014) en tydelig sammenheng med kompleksiteten i arbeidet. Det er med andre ord

en større tendens til at medarbeidere med komplekse arbeidsoppgaver opplever

psykologisk eierskap, fordi komplekst arbeid krever spesialisert kunnskap, og

investering av selvet (Brown et al., 2014).

Opplevelsen av psykologisk eierskap er assosiert med høyere grad av forpliktelse til

selskapet og høyere grad av prososial atferd (O’Driscoll, Pierce & Coghlan, 2006).

Psykologisk eierskap blant ansatte fremmer eksempelvis en atferd som er preget av

høyere grad av altruisme og ansvar på veien mot måloppnåelse (Van Dyne & Pierce,

2004). I tillegg peker Pierce, Rubenfeld og Morgan (1991) på at når medarbeidere

utvikler følelser av psykologisk eierskap, blir de stadig mer integrert i

organisasjonen. Denne integrasjonen viser seg gjennom en tilknytning til

organisasjonen og et ønske om å opprettholde det forholdet (Vandewalle, van Dyne

& Kostova, 1995). Psykologisk eierskap knyttes til organisatorisk tilknytning,

ettersom det baserer seg på en følelse av at man identifiserer seg med

organisasjonen, dens mål og verdier, og et ønsket om å være knyttet til den

(O’Driscoll et al., 2006).
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En begrensning i psykologisk eierskap viser på den andre siden å ha en negativ

effekt på medarbeidernes tilfredshet i arbeidssituasjonen. Druskat og Pescosolido

(2002) viser at en reduksjon i psykologisk eierskap er relatert til reduserte nivåer av

organisatorisk engasjement. Lave nivåer av organisatorisk engasjement vil i sin tur,

ifølge Watsi (2003), ha stor innvirkning på intensjonen om å bli eller forlate

selskapet. Som en forlengelse mener Degbey et al. (2020) at graden av psykologisk

eierskap har en tydelig sammenheng mellom ønske om å forbli eller forlate

selskapet.

Variasjoner i organisasjonsdesign vil påvirke i hvilken grad en medarbeider opplever

psykologisk eierskap (O’Driscoll et al., 2006). Organisasjonsdesign og umiddelbare

arbeidsmiljøer som tillater ansattes kontroll, informerer den ansatte og involverer

den ansatte, har en tendens til å fremme en en slik opplevelse, i større grad enn

arbeidsforhold som preges av strukturering og begrensning av ansattes kontroll.

O’Driscoll et al. (2006) foreslår at arbeidsstrukturen er relatert til i hvilken grad

organisasjonsmedlemmer utvikler følelser av psykologisk eierskap, og at dette er

sterkt knyttet til ansattes holdninger og atferd i relasjon til jobben og organisasjonen.

De viser videre at ustrukturerte arbeidsmiljøer gir organisasjonsmedlemmer

mulighet til å utøve mer kontroll, som bidrar til å fremme opplevelsen av

psykologisk eierskap, da den ansatte ikke blir fortalt når og hvordan noe skal utføres

(O’Driscoll et al., 2006). Som et resultat får den ansatte mulighet til å utforske

situasjonen og kritisk evaluere hans eller hennes alternativer før vedkommende

handler. På den måten fremmes følelsen av psykologisk eierskap i

arbeidssituasjonen.

Strukturelle aspekter i konteksten, slik som normer, regler og hierarki, kan fremme

eller forhindre enkeltpersoner i å utvikle følelser av psykologisk eierskap på flere

måter (Pierce et al., 2003). For å eksemplifisere dette, beskriver Mischel (1977;

1973) situasjoner som svake eller sterke, og understreker at strukturelle faktorer er

med på å skape disse situasjonene. Sterke situasjoner beskrives som situasjoner
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preget av høy grad av struktur, mens svake situasjoner kjennetegnes av en lavere

grad av struktur. Mischel (1977; 1973) påstår at sterke situasjoner fremmer homogen

atferd, og begrenser dermed individuelle responser. På den andre siden vil svake

situasjoner skape en større mulighet til å generere responser og engasjere seg i

situasjoner. Av den grunn argumenteres det for at følelsen av psykologisk eierskap

mest sannsynlig vil dukke opp dersom situasjonen er svak, eller mindre strukturert

(Perice et al., 2003). På den måten får personen mulighet til å bruke flere ressurser,

og involvere egne refleksjoner og vurderinger i situasjonen. Som et resultat utvikles

psykologisk eierskap (Pierce et al., 2001). Motsatt er det mindre sannsynlig at

personen opplever psykologisk eierskap dersom situasjonen er sterk, fordi

situasjonen ikke åpner opp for å involvere personers refleksjoner og vurderinger

(Perice et al., 2003).

4.0 Presentasjon av funn
I denne delen av oppgaven presenteres empirien som kommer til uttrykk i

datamaterialet. Gjennom tematisk analyse ble det utviklet tre tema. “Behov for

autonomi” beskriver informantenes behov for frihet i oppgaveløsning, og “behov for

medbestemmelse” beskriver informantenes behov for å være en del av

beslutningsprosessene som setter rammen for deres arbeidssituasjon. Videre

beskriver “behov for psykologisk eierskap” informantenes behov og ønske om å

være en del av prosjektene fra start til slutt, slik at deres beslutninger og refleksjoner

blir en sentral del av det ferdigstilte prosjektet.

4.1 Behov for autonomi

Både konsulenter som har forlatt selskapet og de som har valgt å forbli gir uttrykk

for at frihet i oppgaveløsning er viktig i deres arbeidssituasjon. Det kan tyde på at de

også har behov for det, fordi det fremmer bedre løsninger.

S5: “ Jeg er er ikke en person som liker å ha faste rammer rundt meg. Jeg er keen

på å ha full frihet. (...) det stimulerer kreativiteten på en helt annen måte da, det er

mer utfordrende når du har frihet til å løse ting på egen måte.”.
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F4: “Men sånn generelt i sopra steria, de prosjektene jeg har vært i til nå, så føler

jeg at vi har hatt ganske frie tøyler da. De ser jo på oss som teknologispesialistene,

som vet best hvordan man gjør ting.”.

F2: “Så jeg føler at du får lov til å gjøre ting hvis du vet at du har en løsning som vil

være veldig mye bedre, så er det rom for det også altså.”.

F5: “...man får jo på en måte løsninger som man selv kan stå mer inne for, når man

har mandat til å løse det sånn som man vil. Det er ikke noe hyggelig å levere fra seg

noe som man vet ikke er “hel v”.”.

Det var også tydelig at det var flere informanter som opplevde mangel på autonomi,

og et ønske om å ha større innflytelse i oppgaveløsningen. Det kan tolkes som at

konsulentene har bygget opp en kompetanse og erfaring på feltet, som de gjerne

ønsker å benytte i høyere grad. Likevel er det ikke alltid at denne kompetansen

kommer i spill i samarbeid med kunden.

F3: “Det er en kilde til irritasjon, når du ikke får gjort det på den måten du ønsker

da, at det er noen som overstyrer. Så akkurat den biten kan være en kilde til kritikk

og irritasjon.”.

F1: “Det er definitivt mer spennende når man får satt sitt eget preg, fordi hvis man

ikke har muligheten til å si ifra hvis man tenker at ting bør gjøres annerledes, så

kommer man nok til å kjenne på litt frustrasjon, og at ting er kjedeligere enn det

trenger å være.”.

S3: “Det er rett og slett kjedelig å ikke ha frihet i arbeidet, det er uinspirerende. Da

blir det veldig mye av arbeidsdagen som går til å ikke tenke så mye.”.

Samtidig er det tydelig i datamaterialet at graden av autonomi varierer i stor grad

avhengig av hvilke prosjekter informantene er en del av. Ulik grad av autonomi fra

prosjekt til prosjekt ser ut til å påvirke trivselen i jobbsituasjonen.

S3: “Jeg tror det viktigste for meg var å få et annet type prosjekt. Jeg kunne godt

jobbet med nettverk fortsatt, men at jeg heller da hadde jobbet med en

utviklingsaktig jobb, at jeg kunne designe litt mer, at man ikke gjør det samme om

og om igjen.”.
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S5: “Det var litt naturen til det selskapet jeg jobbet for også, i og med at de var så

nye, så var det liksom bare sånn. Det var ingenting som var satt av prosesser og alt

mulig, så man fikk frihet til å kunne komme med nye forslag da, til hvordan ting

kunne løses.”.

S1: “Det jeg opplevde i prosjektet jeg var i, var at jeg jobbet med mange eldre folk

rundt meg, som satt med visse profesjoner i selskapene. Det var de som bestemte

over teknologien i selskapet.”.

F1: “Jeg føler absolutt frihet til å løse oppgaven sånn jeg vil, fordi de vi jobber med

i samme prosjekt, som har litt mer erfaring enn oss, har som mål at vi skal lære oss

å bli selvstendige da. Så vi får veldig mye frihet i måten vi løser oppgaver på.”.

Det er tydelig blant flere av konsulentene at det oppstår problemer i oppgaveløsning,

dersom kunden har noen retningslinjer og rammer som skaper utfordringer i

oppgaveløsningen. Konsulentene opplever dermed en begrensning i utførelsen av

problemløsningen. I tillegg skaper dette en begrensning i konsulentens mulighet til å

bruke sine kunnskaper og ferdigheter til å løse oppgaven på best mulig måte.

F3: “For min del så handler det hovedsakelig om hvor mye tid man kan bruke

forskjellige aktiviteter, og hvilke personer og ressurser du får tilgang til i et prosjekt

da. (...). Også er det jo litt sånne fastsettelser knyttet til hvilke systemer og

utviklingsmiljøer og sånne typer ting da som brukes, som er satt av kunden.”.

S4: “En viktig del der er jo budsjett. Jeg vet om en bedre måte å gjøre det på, men

det tar en uke lenger, og da sier de at “det er bra nok, vi trenger ikke at det er bedre

enn dette, for det sparer vi penger på”. Jeg sliter med det da, fordi jeg vil lage det

så bra jeg kan…”.

Noen informanter beskriver også at det er viktig for dem å ha noen konkrete

retningslinjer, samtidig som de har frihet til å løse oppgaven innenfor de rammene

som er satt.

F2: “Jeg synes retningslinjer er greit for da vet du hvor du skal begynne når du

kommer inn i noe nytt, (...) du kommer veldig godt i gang fordi du får planlagt og

startet opp ved å få en oppskrift og en start å gå ut ifra. Også føler jeg at jeg blir

friere jo lengre ut i prosjektet jeg kommer. (...) Man begynner et konkret sted, også
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planlegger du prosjektet ut i fra det, også ser du hvordan det går også tilpasser du

det. Det er litt deilig, egentlig.”.

F3: “Vi gjør jo disse tingene på kundenes premisser i stor grad, på den måten er det

liten frihet hvis kunden har en veldig satt måte å gjøre ting på. Men jeg opplever at

de fleste våre kunder tar våre råd og retningslinjer som profesjonelle alvorlig da, at

vi ofte blir hørt da. Så i teorien har jeg veldig lite frihet til å gjøre det som jeg vil,

men i praksis så opplever jeg at de fleste tar min argumentasjon og gjør sånn jeg

anbefaler.”.

4.2 Behov for medbestemmelse

Både konsulenter som har forlatt selskapet og de som har valgt å forbli gir uttrykk

for at de har behov for, og ønsker å være en del av beslutningsprosessene i Sopra

Steria, men også hos kunden de arbeider for, da dette vil bidra positivt i deres

arbeidssituasjon og oppgaveløsning.

S2: “Også fikk jeg en del ansvar da, som eneste designer på teamet. Det var veldig

gøy. (...) Det var helt nydelig å ha ansvar. Å ha den friheten da. Ta beslutninger og

sånn.”.

S3: “Jeg prøvde jo lenge å bytte fra det nest siste prosjektet mitt da. Til noe mer

relevant og litt mer spennende oppgaver, også plutselig sommerferien ett år så var

det krise at jeg måtte til et annet sted, og det er jo sånn det er rett og slett.”

S4: “Jeg kunne nok løse de litt sånn som jeg ville, og komme med forslag. Men jeg

hadde ikke mulighet til å ta noen beslutninger da. Hvis vi var uenig så måtte jeg

bare føye meg etter.”.

S5: “jeg har studert energi og miljø, så jeg er veldig “grønn” av meg, så hvis sjefen

sier at “nå har vi fått en stilling innenfor equinor, den kan du ta”. Så er ikke jeg i

posisjon til å si at “jeg ikke har lyst til å jobbe med det der”. (...) Og som konsulent,

jobber man i et konsulenthus for å få mest mulig spenn inn til konsulenthuset, også

tar man de rollene man kan få hos kunder.”

F5: “Man skulle gjerne hatt mulighet til å ytret sine egne meninger i prosjektene i

større grad. Det er en hårfin balanse, men jeg synes fortsatt at det er spennende å

bli utfordra på det da.”
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Informanter som har forlatt Sopra Steria, har alle gått over til start-ups, mindre

selskap, eller selskap bestående av mindre team. De beskriver denne opplevelsen av

medbestemmelse som en positiv endring hos den nye arbeidsgiveren.

S2: “...jeg har mange tanker og meninger. Ikke at jeg føler at jeg vet bedre enn alle

andre. Men jeg tror at jeg vet mye som andre ikke vet da, som UX-designer. I den

nye jobben så føler jeg at jeg får det ut og kan se at folk hører på meg, og de forstår

det og det blir faktisk gode ting ut av det. Det er en deilig følelse.”.

S4: “Nå er jeg den som setter ned foten på ting, jeg kan si at “dette er bra, vi gjør

det sånn”. Det kunne jeg aldri si da jeg jobbet for Sopra Steria”.

S5: “Jeg synes det er veldig stilig å jobbe i det nye selskapet, så jeg merker at jeg

har mer lyst til det enn å være en konsulent (...) det er en startup. De har ingenting

under kontroll teknologisk. (...) Så de hadde veldig behov for den kompetansen jeg

har bygd opp da. Det var forsåvidt fristende. “Du kan gjøre hva du vil. Bare kom hit

også ser du miljøet vårt, også gjør du hva du vil”.”.

S2: “...så sånn sett så er det stor forskjell på å jobbe for Sopra Steria og der jeg

jobber nå. Nå har jeg mye mer mandat, og det er mye mer greit å si “nei”, så det er

deilig.”

Noen informanter beskriver også at de hadde behov for at de ble lyttet til i

beslutingsprosessene hos kunden de arbeidet for, og i Sopra Steria.

F3: “Når jeg blir lyttet til får jeg en følelse av tillit og tiltro da, man blir trodd da.

Og det er jo en trygghet det og. Så lenge man har en formening om hva som bør

gjøres og hva som er riktig å gjøre, så er jo det en god følelse når noen tar det i

betraktning.”.

S3: “Jeg prøvde i trekvart år og bytte prosjekt før jeg fikk bytte, også fikk jeg

akkurat det jeg ikke ville, så litt mer sånn… høre litt mer på det de ansatte har å

si.”.

S5: “Det kjipeste er at man alltid er ekstern. Det synes jeg er litt kjipt. Det spørs jo

veldig hvor man er, men man kan jo ikke velge og vrake med det man ønsker å jobbe

med.”.

F5: “Ja, jeg skulle ønske jeg kunne bestemt litt mer, men man hadde kanskje tørt det

i større grad hvis man hadde vært ansatt hos oppdragsgiver, og man får litt mer
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pondus og intern tilhørighet sånn sett. Så kan man si hva som ikke fungerer og

hvorfor.”.

S1: “...mulighet til å si “nei, det tror jeg ikke er en god ide”, eller ”ja, det tror jeg

er en god ide”, eller “jeg synes vi bør gjøre dette”. Man får ikke være med på sånne

prosesser, det er bare ovenfra og ned hvor de forteller oss hva vi skal gjøre.”.

Det kommer også tydelig fram at graden av medbestemmelse avhenger av hvilken

kunde konsulentene samarbeider med, eller hvilket prosjekt konsulentene er en del

av. Noen konsulenter opplever høy grad av medbestemmelse, mens andre opplever

det i lavere grad.

F5: “noen ganger har man en rådgivende rolle, og andre ganger så har man en

utførende rolle, og hvis man har en utførende rolle så må man egentlig finne seg i

hva kunden ønsker seg, selv om du kanskje ville løst det annerledes da.”.

F1: “Det vet jeg kommer an på kunden om jeg kan bestemme ting, og der jeg er nå

så er det fritt fram ja. Ofte så vet ikke kunden helt hva de vil ha. Så du må prøve å

forstå hva de trenger, også kan det være at du har en bedre ide om mulighetene og

det som er mulig å lage da.”.

F4: “Jeg har jo fått en del innspill da, men jeg kjenner jo absolutt plattformen best.

Jeg føler at jeg kan komme med litt mer realistiske forventninger, så jeg føler at jeg

har såpass god kontroll på teknologien som ligger bak da, at jeg er litt mer

kvalifisert for å komme med meninger hvis du skjønner.”.

Det kommer også tydelig fram at størrelsen på Sopra Steria som selskap, kan bidra

som en utfordring i forbindelse med konsulentens arbeidssituasjon. Det kan tyde på

at selskapets størrelse gjør at den ansatte kan bli mindre synlig, hvilket kan gjøre det

utfordrende for ledelsen å ta alle forhold i betraktning under beslutningstaking, som

videre kan ha en negativ effekt på arbeidssituasjonen til konsulentene.

S3: “Sopra steria er jo et så stort selskap da, så du er en liten ressurs, så du blir

kanskje ikke sett så godt. Det er kanskje litt det at du vil ha et prosjekt som er mer

utfordrende og sånn, men så blir du rett og slett styrt av hvor de trenger deg der og

da, og da endte jeg på et prosjekt helt på slutten som var kjempekjedelig rett og

slett.”.
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F5: “Hvis man i prosjekter ofte løser veldig isolerte arbeidsoppgaver, hvor man blir

veldig tunnelsyn, og som konsulent så har man ikke tid til å sette seg inn i alt som

kjører og går i et stort selskap, så man blir jo ofte nødt til å opprettholde det

tunnelsynet, og da blir jo løsningen deretter da.”.

S5: “Men i Sopra Steria, hvis man skulle gjøre noe måtte man høre med en person,

også skulle bare høre med en annen person. Ingen av ledd en eller to, har noen

egeninteresser med at det skjer. Så de gidder ikke å ta det videre. Det har vært et

par ganger inn i det helvete der, med å prøve å få inn noe som jeg ville få til. Men

når det ikke er i deres egeninteresse, så gidder de ikke å gjøre noe med det.”.

Det kom fram størrelsen på Sopra Steria som selskap bidro til at ting tok lang tid.

Det er også tydelig at ettersom noen konsulenter opplever en begrensning i

beslutningsmakt til å ta bestemte avgjørelser, er det naturlig at en del tid går med til

å vente på godkjennelser.

S4: “Jeg fikk ofte en liste med hva som skulle gjøres, også gjorde jeg de tingene. Det

var jo spennende oppgaver og mye forskjellig, men jeg måtte sende det videre til

folk som måtte godkjenne det og få det videre til neste steg, slik at det ble

implementert.”

S1: “Det tok veldig mange dager fordi man måtte sende søknader. (...) Søknader

overalt. Ting tok veldig lang tid da. Det blir hemmende når man sitter og har lyst til

å få til noe.”.

S5: “Et annet negativt punkt med sopra steria, er politikken hvis man skal få til noe.

Hvis man skal få til noen nye systemer som går på tvers av funksjoner i sopra steria,

så er det et helvete. Derfor liker jeg å jobbe i et lite selskap. Hvis det er noe jeg vil

endre så gjør jeg det bare. Også kommer det i en ny retning med en gang. Men i

Sopra Steria, hvis man skulle gjøre noe måtte man høre med en person, også med en

annen person.”.

F2: “...der jeg jobber nå er jo ting litt gammeldags, fordi offentlige selskaper henger

jo litt bak. (...) Det er jo litt mer begrenset, og blir låst til måten de arbeider på, og

du sitter ofte og blir utålmodig fordi du føler at det går tregt, og at vi kan gjøre dette

mye bedre liksom.”.
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4.3 Behov for psykologisk eierskap

Alle informantene som har valgt å forlate Sopra Steria har som tidligere nevnt gått

over til selskap hvor de opplever høyere grad av frihet. En slik overgang åpnet opp

for en opplevelse av psykologisk eierskap.

S1: “Når man jobber i mindre selskap, betyr det mindre byråkrati. Mindre overhead.

Ting går mye fortere. Man får mulighet til å bygge opp noe fra starten, fra bunnen

opp. Ikke bare legge på funksjon nummer 278 i et stort prosjektet. Også tror jeg det

er en stor forskjell mentalt. Når man er konsulent så brenner man ikke så mye for

prosjektet man jobber med.”.

S2: “jeg opplevde hundre prosent mindre eierskap i Sopra Steria. Altså man kan

ikke si at man er stolt over å ha vært med på noe når det er sånn. Når noen har

bestemt ting som jeg ikke er enig i.”.

S3: “I den nye jobben min det er nok det faglige og at man er del av et mindre team.

I tillegg har man jo på en måte to arbeidsplasser når man jobber som konsulent, så

nå føler jeg at jeg har mer eierskap til det jeg jobber med da, heller enn at du sitter

hos en kunde som du egentlig ikke… ja du jobber jo for Sopra Steria, men du prøver

å gjøre det bra for et annet firma, så det er litt en delt lojalitet da, kan man si.”

S4: “det eneste jeg følte manglet var litt mer ansvar over ting. Hvis du lager masse

og du ikke har ansvar for noe som helst, så blir det litt sånn kjipt. Jeg er veldig glad

at jeg har ansvar i den nye jobben, for da får jeg litt mer eierskap til ting.”.

S5: “For meg har det veldig mye å si hva jeg driver med, og at det de utvikler er noe

jeg kan stå inne for. Da opplever jeg mer eierskap til det jeg driver med. (...) Jeg

bryr meg ikke så mye om verktøyene som er bak det, så lenge det er noe kult og noe

jeg vil være med på å realisere.”

Det kommer også fram at konsulentene opplever mindre tilknytning til prosjektet,

dersom de ikke er en del av prosessen fra start til slutt. Det kan derfor tenkes at

opplevelsen av psykologisk eierskap knyttet til prosjektet reduseres.

F1: “Det kan også være dumt å bytte mange oppdrag hvis man føler at man ikke blir

helt ferdig før man blir sendt på et nytt. (...) det oppdraget jeg er i er det usikkert om

vi skal være der i mer enn et halvt år. Nå føler jeg at jeg har kommet godt i gang, og

da hadde det vært kjipt om jeg måtte gå videre til et nytt prosjekt...”
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F3: “...for selve opplevelsen av prosjektet så føles det litt halvveis. Også blir

læringen litt mindre, fordi evalueringen av produktet blir gjort når prosjektet er

ferdig, så man har gjort en del antakelser og jobbet ut i fra de når man har laget

softwaren, også får man ikke en tilbakemelding på om det man tenkte var det riktige

da. Så det tenker jeg er negativt da.”

F5: “Jeg liker å være med på prosjektet fra start til slutt. Synes det er best. (...) Da

får man et mer helhetlig bilde da. Da er man med fra brainstorming til ferdig

produkt, det er jo alltid en fordel synes jeg. Sette egne ord på ting i tidlig fase i

stedet for å ta over dokumenter der andre har gjort notatene for deg. Jeg synes

kanskje det er mer effektivt å være med fra a til å, hvertfall innenfor det jeg driver

med da.”

S5: “Man får veldig tilhørighet til prosjektet når man får sitte med det i lengre tid,

og noe man får følge fra start til slutt også (...). Når man er med fra start til slutt,

fra når man designer til man ferdigstiller det, så har man mye sterkere tilhørighet,

og kompetanse på hva som passer og ikke da. Hvis man kommer til et nytt sted og

bytter hyppig, har man kanskje kompetanse på akkurat det man skal fikse, men man

har ikke mulighet til å sette seg sterkere inn i andre ting.”.

Det kommer også fram refleksjoner knyttet til det å arbeide under noen. Det kan

tyde på at dette opplevdes som en utfordring ettersom de som ledet prosjektene ofte

ikke hadde den samme tekniske forståelsen som IT-konsulentene. Det kan tenkes at

de ulike tekniske forståelsene setter begrensninger i samarbeidet og løsningene

deretter. Videre kan det antas at dette er med på å hemme utviklingen av psykologisk

eierskap

S1: “Det jeg opplevde var at jeg jobbet med mange eldre folk rundt meg, som satt

med visse profesjoner i selskapene. Det var de som bestemte over teknologien i

selskapet. De følger ikke tiden innenfor teknologi. Gammel arbeidsmetodikk,

tviholder på gammel teknologi. Hele prosessen var ganske sirup-aktig å jobbe i

da.”.

S2: “Jeg er jo UX-designer da, og tenker mye på brukerne av en løsning. Det forstår

ofte ikke de som sitter lenger opp. De tenker på penger i kassa, og fortest mulig

helst. Så ja, der blir det jo litt crash noen ganger da.”.

49



S2: “Det var hundre prosent vanskeligere å gjøre noe når du ikke brenner for ideen

da, eller kanskje vet innerst inne at det kunne vært løst på en helt annen måte. Og

gitt kanskje enda mer verdi da.”.

S4: “De i det prosjektet jeg jobbet på for sopra steria, hadde jo null teknisk

forståelse, men de hadde kanskje en mer økonomisk forståelse. De tenker bare at vi

sparer penger. Hvis en som er prosjektleder er en økonom, så tenker han bare på

hvordan man kan spare penger. Det er ikke veien å gå, når jeg jobber veldig

teknisk.”.

5.0 Analyse av funn
I denne delen av oppgaven forenes studiens funn med teorien på feltet for å

analysere det som kommer til uttrykk i datamaterialet. Hensikten er å analysere

behovene for autonomi, medbestemmelse og psykologisk eierskap, for å undersøke

hvordan dette spiller inn på IT-konsulentenes intensjonen om å bli eller forlate

selskapet.

5.1 Analyse av IT-konsulenters behov for autonomi

Ettersom medarbeidere fra generasjon Y er født mellom 1980 og 2000, faller

informantene i denne studien innenfor denne kategorien (Eisner, 2011). De har

derfor noen preferanser, behov og ønsker som skiller seg fra tidligere generasjoner.

Faktisk stiller denne generasjonen de høyeste kravene, sammenlignet med de andre

generasjonene i arbeidsstyrken. De forventer frihet og fleksibilitet (Martin, 2005),

og de foretrekker å arbeide autonomt og kreativt (Naim & Lenka, 2018). På den

måten kan man se tydelige fellestrekk mellom behovene til medarbeidere fra

generasjon Y, og IT-konsulentene i denne studien. Lowe et al. (2008) understreker at

ledere av generasjon Y bør gi medarbeideren frihet og fleksibiliteten til å løse

arbeidet sitt på egen måte, som også viser seg å være et behov blant de aller fleste

konsulentene i denne studien.

Både konsulenter som har forlatt Sopra Steria og de som har valgt å forbli gir

uttrykk for at frihet i oppgaveløsning er viktig i deres arbeidssituasjon. Det er flere

faktorer som stimulerer til et slikt behov. For det første har alle informantene i denne
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studien en femårig utdanning innenfor ingeniørfag og IT-fag, hvilket er en av flere

momenter som inngår i beskrivelsen av høyt spesialiserte medarbeidere (Hein,

2013). Ettersom høyt spesialiserte medarbeidere har høye formelle kvalifikasjoner,

kan det tenkes at de opplever en form for frustrasjon når de erfarer en begrensning i

muligheten til å få brukt tilegnede ferdigheter autonomt i løsningen av

problemstillingene de står overfor. IT-konsulentene har opparbeidet seg en

kompetanse og ferdigheter av høyt spesialisert karakter, hvilket betyr at de

sannsynligvis opplever at de er i stand til å selv vurdere hvilke løsninger de

anerkjenner som gode i den gitte situasjonen. Ifølge Hein (2013) er det derfor

naturlig at det oppstår frustrasjon dersom de blir utsatt for krav som gjør at de ikke

får løst arbeidsoppgaven slik de tenker er best.

Det er ikke kun de formelle kvalifikasjoner som støtter opp under tilretteleggelsen

av autonomi. Medarbeidere med høy spesialisering tenderer også til å arbeide

intellektuelt og kreativt for å finne løsninger på problemer (Hein, 2013). De står slik

sett ofte overfor komplekse problemstillinger hvor det finnes flere mulige løsninger,

hvilket fordrer tilretteleggelsen av autonomi. Noen av IT-konsulentene i denne

studien gir uttrykk for at de opplever en form for tilfredshet når de opplever at de får

mulighet til å fritt løse oppgaven de står overfor, ettersom de mener resultatene blir

bedre. Det kan tenkes at de opplever tilfredshet fordi slike rammer i oppgaveløsning

fremmer en opplevelse av ansvar (Martela & Riekki, 2018). Videre kan en slik

opplevelse knyttes til generasjon Y, som vurderer ansvar som en anerkjennelse av

ens prestasjoner (Lowe et al., 2008). Ettersom generasjon Y også foretrekker å

arbeide autonomt (Williams & Page, 2011), er det naturlig at IT-konsulentene i

denne studien opplever frustrasjon når de erfarer begrensninger i muligheten til å

arbeide intellektuelt og kreativt. En slik situasjon har en negativ effekt på

IT-konsulentens profesjonelle utvikling, fordi ens handlinger kommer fra ytre

forventninger og ikke vedkommendes vurderinger og refleksjoner (Martela &

Riekki, 2018), hvilket kan by på utfordringer i arbeidet med å beholde disse

medarbeiderne.
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Ut i fra en slik analyse er det grunn til å tro at IT-konsulentene i denne studien helst

ønsker å involveres i kunnskapsarbeid. Winslow og Bramer (1994) definerer

kunnskapsarbeid som prosesser hvor individer bruker sine kognitive evner, tekniske

kunnskap og kreativitet for å oppnå gode resultater sammen med andre. En slik

beskrivelse av arbeidsmetodikk er å foretrekke blant flere IT-konsulenter i denne

studien. Flere informanter beskriver at de arbeider på denne måten, og at de trives

med det, mens andre beskriver at arbeidsoppgavene deres bærer preg av for stor

mengde standardiserte operasjoner. Yrket som IT-konsulent kan derfor beskrives

som kunnskapsarbeid, men også som arbeid som tidvis preges av en mer strukturert

karakter. En slik analyse støttes av Jacobs (2017) som understreker at ansatte som

generelt sett arbeider innenfor kunnskapsarbeid, ikke alltid står overfor

arbeidsoppgaver som kan karakteriseres som kreative og komplekse.

Det kan tyde på at de IT-konsulentene som involveres mer i kunnskapsarbeid har

vært ansatt lengre i selskapet, sammenlignet med medarbeidere som har vært ansatt i

en kortere periode. De konsulentene som har vært en del av selskapet i lengre tid har

hatt mulighet til å gjennomføre flere sertifiseringer og delta på flere kurs. På den

måten har kompetansen deres blitt hevet og de har som et resultat blitt involvert i

prosjekter som bærer større preg av det Jacobs (2017) omtaler som kunnskapsarbeid.

Kompetanseutviklingen har sannsynligvis åpnet opp for høyere grad av autonomi,

fordi konsulentene har spesialisert kompetansen sin ytterligere, hvilket tilsier at

konsulenten kan gjennomføre prosjekter av mer kompleks karakter. På den måten

kan IT-konsulentens ansiennitet være med på å påvirke i hvilken grad de opplever

autonomi i arbeidssituasjonen, og dermed hvorvidt de ønsker å forlate selskapet eller

ikke. I Sopra Sterias egen undersøkelse var det eksempelvis tydelig det var lavere

gjennomtrekk blant medarbeidere med høyere ansiennitet (Vedlegg, s. 96).

De fleste IT-konsulentene som valgte å forlate Sopra Steria til fordel for andre

muligheter i et annet selskap, ga uttrykk for at de opplevde en begrensning av

autonomi i arbeidssituasjonen. Dette funnet stemmer overens med tendensen til at

medarbeidere fra generasjon Y, hyppig skifter jobb dersom behovene deres ikke
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tilfredsstilles (Vetráková et al., 2019; Naim & Lenka, 2018). Som et resultat valgte

de å gå over til selskap hvor det ble tilrettelagt for høyere grad av autonomi. En slik

analyse av dette funnet samstemmer med Gagné (2003) og Blomme et al. (2010)

som peker på at mangel på autonomi i arbeidsoppgavene blant høyt utdannede

medarbeidere, har en tydelig sammenheng med intensjonen om å forlate selskapet.

En begrensning i autonomi kan knyttes til opplevelsen av arbeidsoppgavenes

innhold, da Walsh og Taylor (2007) peker på at opplevelsen av jobbautonomi har en

klar sammenheng med jobbinnhold. I Sopra Sterias egen undersøkelse av

oppsigelsesgrunn blant IT-konsulenter sier 22% at de valgte å forlate selskapet på

bakgrunn av arbeidsinnholdets karakter (Vedlegg, s. 96). Dette funnet kan knyttes til

Hein (2013) som understreker at en av de viktigste momentene i ledelse av høyt

spesialiserte medarbeidere er å gi dem arbeidsoppgaver som har kongruens med den

ansattes preferanser og interesser. Ettersom en slik type medarbeider har behov for

autonomi i oppgaveløsningen, vil graden av autonomistøtte i det gitte prosjektet,

være med på å forme hvordan de opplever arbeidsinnholdet.

Samtidig er det noen IT-konsulenter i denne studien som godtar en begrensning i

autonomi. Dette kan henge sammen med at de vurderer dette som en legitim del av

arbeidskontrakten, hvilket kan knyttes til Svalund (2003) som understreker at noen

ansatte som opplever begrensninger i autonomi, vurderer dette som en legitim del av

arbeidskontrakten, og at begrensninger i deres frihet oppleves som nødvendig

og/eller passende i møte med presset de opplever fra blant annet klienter. Hein

(2013) understreker også at høyt spesialiserte medarbeidere kan akseptere nettopp

dette i noen perioder, fordi de forstår at arbeidsoppgavene skal løses. Det kan derfor

antas at de enkelte IT-konsulenter som opplever denne begrensningen i autonomi,

ikke lar det overskygger de positive opplevelsene i arbeidssituasjonen deres til

daglig. Hein (2013) peker imidlertid på at dersom den høyt spesialiserte

medarbeideren opplever frustrasjon over en lengre periode, vil det ha alvorlige

konsekvenser for organisasjonen.

53



I et organisatorisk perspektiv er det tydelig at Sopra Steria, som et ledende

konsulentselskap innenfor digitalisering, ønsker å skape og utvikle gode løsninger

for kundene sine. I datamaterialet er det tydelig at flere av konsulentene opplever en

ambivalens i ferdigstilte prosjekter, når de erfarer at resultatet ikke er så godt som

det kunne blitt. Begrensningen i autonomi er en av flere forklaring på hvorfor de

opplever at de leverer fra seg prosjekt som kunne blitt bedre, da de opplever en

reduksjon i muligheten til å kunne benytte seg av tilegnet kompetanse for å løse

problemstillingen best mulig. En slik begrensning kan ha en negativ effekt på

innovasjon og kreativitet på et organisatorisk nivå fordi det hemmer konsulentene i å

finne nye løsninger og drive innovasjon framover i selskapet og samfunnet. I likhet

mener flere forskere at mer autonomi bidrar til at medarbeideren vurderer flere

løsninger og forskjellige alternativer i oppgaveløsning, som videre fremmer

innovasjon og kreativitet i oppgaveløsningen (Parker et al., 2001; Amabile 1996;

Shalley et al., 2000; Csikszentmihalyi, 1996). Derfor kan det antas at det vil være

fordelaktig å legge til rette for høyere grad av autonomi i IT-konsulentenes daglige

arbeid.

Det er tydelig at det er de strukturelle rammene i arbeidssituasjonen som er med på å

enten fremme eller hemme autonomi blant medarbeiderne. Flere konsulenter

beskriver at det oppstår frustrasjoner i oppgaveløsning, dersom kunden har noen

retningslinjer og rammer som hemmer autonomi i oppgaveløsningen. Dette funnet

stemmer overens med Heins (2013) refleksjoner omkring opplevelsen av frustrasjon

i forbindelse med arbeidsoppgaver. Hun peker på at arbeidspolitikk og reglementer

oppleves som en begrensning i denne sammenhengen (Hein, 2013). I denne studien

var det eksempelvis noen konsulenter som ga uttrykk for at tidsbegrensninger var

med på å hemme resultatet av prosjektet. Slike begrensninger er med på å hemme

den høyt spesialiserte medarbeiderens autonomi i oppgaveløsningen, hvilket bidrar

til at de opplever at de ikke får løst oppgaven slik de tenker er mest hensiktsmessig.

Dette funnet sammenfaller med Barley og Kunda (2004) som understreker at en

svekkelse i autonomi, gjør at ansatte føler seg frustrerte og fanget av sine

omstendigheter. I likhet beskriver Hein (2013) at den høyt spesialiserte
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medarbeideren opplever frustrasjon dersom de ikke får nok tid til å løse

problemstillingen de står overfor. Som et resultat opplever de at de er i ferd med å

utvikle noe på på utilstrekkelig grunnlag (Hein, 2013), hvilket også kommer til

uttrykk i datamaterialet.

Samtidig er det tydelig at graden av autonomi varierer i stor grad avhengig av hvilke

prosjekter informantene er en del av. Noen konsulenter opplever at de har høy grad

av autonomi, mens andre har opplevelser av lav grad av autonomi. Det kan derfor

tenkes at trivselen knyttet til arbeidsoppgaven og arbeidssituasjonen vil variere

avhengig av det prosjektet konsulenten er en del av. Ettersom medarbeidere som

opplever høyere grad av autonomi opplever mer tilfredshet, og mindre behov for å

forlate selskapet, er det grunn til å tro at graden av autonomi har en påvirkning på

hvorvidt konsulentene velger å forlate selskapet eller ikke. Dette stemmer overens

med Kinnear og Sutherland (2000) som understreker at frihet til å handle selvstendig

er en viktig faktor for å beholde høyt spesialiserte medarbeidere, og dermed stor

betydning for hvorvidt medarbeidere ønsker å forbli i selskapet eller ikke. Derfor er

det helt avgjørende at IT-konsulentene får ta del i prosjekter som vekker deres

interesse og engasjement, samt hvor de opplever høy grad av autonomi i deres

tilnærming til arbeidet.

5.1.1 Delkonklusjon

Analysen av dette funnet viser at IT-konsulentene i denne studien verdsetter

opplevelsen av autonomi høyt. Medarbeiderne uttrykker at det er essensielt for dem

å oppleve autonomi for å skape gode løsninger, men også for å oppleve at arbeidet er

meningsfullt. Manglende frihet i oppgaveløsningen kan slik sett føre til frustrasjon

hos medarbeideren. Konsulentene som har forlatt selskapet gir uttrykk for at

begrensninger i autonomi er en av hovedgrunnene til at de valgte å forlate selskapet,

hvilket understreker hvor viktig nettopp autonomi er for dem. Informantene som har

valgt å bli værende opplever høyere grad av autonomi sammenlignet med den

gruppen som valgte å forlate selskapet.
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5.2 Analyse av IT-konsulenters behov for medbestemmelse

I datamaterialet er det tydelig at IT-konsulentene ønsker å være en større del av

beslutningene som tas, slik at de blir i stand til å skape bedre løsninger for kundene

sine. Lowe et al. (2008) understreker at medarbeidere fra generasjon Y ønsker å bli

involvert i avgjørelser, og at ledere aktivt innhenter idéene deres. Slike tiltak vil

være fordelaktig ettersom denne generasjonen foretrekker å være en del av en

organisasjon som verdsetter deres ideer og oppmuntrer til deres kreativitet (Lowe et

al., 2008). Samtidig viser Queiri et al. (2014) at medarbeidere fra denne

generasjonen krever myndighet til å ta avgjørelser som de selv er ansvarlige for. Fra

ledere foretrekker generasjon Y at de får veiledning, samtidig som de får tildelt

beslutningsmakt (Ng et al., 2010). På den måten kan man se tydelige sammenhenger

og likheter mellom generasjon Y og IT-konsulentene i denne studien.

Både konsulenter som har forlatt selskapet og de som har valgt å forbli, uttrykker at

de har behov for, og ønsker om å være en del av beslutningsprosessene i Sopra

Steria, da dette vil bidra positivt i deres arbeidssituasjon og oppgaveløsning. Det

kommer eksempelvis frem i datamaterialet at en konsulent over en lengre periode

hadde forsøkt å bytte prosjekt, ettersom det daværende prosjektet ikke tilfredsstilte

vedkommendes ønsker og behov. Det kommer også fram at en informant gir uttrykk

for at valgfriheten i forbindelse med prosjekter er lav, og at man ofte blir satt til

prosjektet hvor det trengs arbeidskraft. Med andre ord oppleves det negativt å erfare

en begrensning i muligheten til å være en større del av beslutningstakingen i

arbeidssituasjonen. Denne begrensningen i medarbeiderens medbestemmelse har

ifølge Julian et al. (1997) konsekvenser for misnøyen som oppstår, og kan derfor

tenkes å ha en sammenheng med IT-konsulentenes intensjon om å forlate selskapet.

Samtidig kommer det fram at andre konsulenter opplever at det ikke er et problem å

bytte prosjekter dersom det er ønskelig, og at det er mulig å ha innflytelse på hvilke

prosjekter de ønsker å være en del av. Informantene som opplever at de har

medbestemmelse ved at de enkelt kan bytte arbeidsoppgaver eller prosjekt, anser det

som en stor trygghet, fordi de har mulighet til å påvirke egen arbeidssituasjon.
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Denne valgfriheten kan ses på som en sentral del av å bygge opp medarbeiderens

motivasjon, ettersom medbestemmelse er et av de viktigste verktøyene for å fremme

motivasjon blant ansatte (Coch & French, 1948; Vroom, 1964). Denne analysen kan

knyttes til Heins (2013) refleksjoner omkring viktigheten av å gi den høyt

spesialiserte medarbeiderens arbeidsoppgaver de anser som interessante og

meningsfulle. Medbestemmelse i tildelelse av prosjekter er derfor et viktig tiltak for

å øke konsulentens tilfredshet i arbeidssituasjonen, som antakelig vil ha videre

innvirkning på konsulentens intensjon om å bli eller forlate selskapet.

I datamaterialet kommer det også frem at IT-konsulentene ønsker mer innflytelse på

beslutninger som tas hos kunden de arbeider for, på vegne av Sopra Steria. Det er

tydelig i datamaterialet at kunden ikke alltid har den samme tekniske forståelsen

som IT-konsulentene, og at de i noen tilfeller benytter seg av gamle teknologier. Det

er også spesielt klart at enkelte kunder har noen faste rammer som er bestemmende

for oppgaveløsningen. IT-konsulentene beskriver at prosjektets resultat ville blitt

bedre dersom de fikk mulighet til å ta flere avgjørelser, og være en større del av

beslutningstakingen i prosjektet. Derfor kan samarbeidet mellom kunden og

IT-konsulenten vurderes som et viktig element i konsulentens mulighet til å være en

større del av beslutningsprosessene i arbeidssituasjonen. Initiativer som fremmer

ansattes deltakelse i planleggingsprosessen rundt potensielle innovasjoner, kan

fremme muligheten til å oppdage hvilke utviklingsmuligheter som finnes i hele

organisasjonen (Kemelgor, 2002; Zivkovic, et al., 2009; Han et al., 2010). Derfor

kan det tenkes at involvering av IT-spesialistene vil være fordelaktig i

beslutningsprosessene.

Andre konsulenter beskriver at deres vurderinger av problemstillingen blir anerkjent

av kunden. Denne medbestemmelsen er en viktig del av IT-konsulentenes

arbeidssituasjon, og trivsel i prosjektet. En slik tilretteleggelse er sentral for

medarbeidernes tilfredshet fordi konsulenten i større grad blir i stand til å reflektere

over egne vurderinger og ta ansvar. Dette funnet stemmer overens med Williamson

(2008) som beskriver medbestemmelse som grunnleggende for at den ansatte skal få
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muligheten til å bruke sin kompetanse, ideer og informasjon. Videre er slike

initiativer også svært betydningsfullt for generasjon Y, som ønsker å bli involvert i

beslutninger som tas (Lowe et al., 2008). IT-konsulentenes mulighet til å involvere

seg i beslutningsprosessene kan derfor vurderes som en betydningsfull faktor i

arbeidet med å beholde denne gruppen ansatte. Hom og Griffeth (1995) og Griffeth

et al. (2000) har eksempelvis funnet store statistisk signifikante sammenhenger

mellom ansattes deltakelse i organisasjonsbeslutninger og deres intensjon om å

forlate selskapet. De viser med andre ord at det er mer sannsynlig at de ønsker å bli

værende i arbeidssituasjonen dersom de har mulighet til å være en større del av

beslutningsprosessene.

Likevel er det nødvendig å understreke at kunden kan ha begrensede ressurser,

hvilket kan hindre konsulentens deltakelse i beslutningsprosesser. I datamaterialet er

det tydelig at flere konsulenter opplever frustrasjon knyttet til begrensede ressurser

hos kunden, fordi det hindrer dem i å utføre arbeidsoppgaven slik de ønsker.

Samtidig kommer det også fram at noen av konsulentene opplevde at kunden hadde

nok ressurser til å la de være en sentral del av beslutningene som ble tatt. Det er

tydelig at mengden ressurser kunden har til rådighet er bestemmende for

konsulentenes tilfredshet i arbeidssituasjonen. Dette funnet kan knyttes til Hein

(2013) som beskriver at høyt spesialiserte medarbeider opplever frustrasjon dersom

det er for høy grad av bestemmelser og reglementer. Derfor vil graden av

medbestemmelse avhenge av hvilken kunde informantene samarbeider med, eller

hvilket prosjekt man jobber på.

Samtidig er det nødvendig å understreke at involvering av flere mennesker i

beslutningsprosesser kan være ressurskrevende. Ifølge Ruigrok et al. (2007) viser

forskning på beslutningstaking i gruppeprosesser at større grupper er forbundet med

betydelige koordineringskostnader. Disse kostnadene kan komme som et resultat av

at det høye mangfoldet av perspektiver stimulerer til konflikter mellom medlemmer

(Amason & Sapienza, 1997). Det kan derfor tenkes at det ikke vil være

kostnadseffektiv for konsulenthus å til enhver tid plassere konsulentene på prosjekt
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som dekker hver medarbeiders ønsker og preferanser. Dersom man velger å

gjennomføre beslutningsprosesser bestående av flere medarbeidere, er det ifølge

Goodstein et al., (1994), og Judge og Zeithaml (1992), sannsynlig at kostnadene ved

å inkludere flere mennesker veier tyngre enn fordelene.

I et organisatorisk perspektiv vil et større fokus på medbestemmelse være et nyttig

tiltak, da medarbeiderens mulighet til medbestemmelse vil bidra positivt for

selskapet (Shadur et al., 1999; Williamson, 2008). Ifølge Sashkin (1976) vil større

grad av medbestemmelse også medvirke til kvalitetsforbedring i informasjonsflyten

i selskapet, og medarbeidernes evne til å bruke informasjon gjennom kvalitativt

bedre beslutninger. Ifølge Yusuf (2008) vil det også hjelpe selskapet til å tilpasse seg

omgivelsene. På den måten blir IT-konsulenten og kunden i stand til å forene sine

vurderinger og kompetanser for å finne de beste løsningene. Som et resultat blir man

ifølge Yusuf (2008) i stand til å bygge bro mellom medarbeiderens og lederens

forventninger, som antageligvis kan bidra til å beholde flere IT-konsulenter i

selskapet over lengre tid.

Det kommer også tydelig frem at størrelsen på Sopra Steria som selskap, kan bidra

som en utfordring i forbindelse med konsulentens arbeidssituasjon. Det kan tyde på

at selskapets størrelse gjør at den ansatte risikerer å bli mindre synlig, hvilket kan ha

en negative effekt på medarbeidernes medbestemmelse. En IT-konsulent beskriver

eksempelvis at det er vanskelig å få gjennomført noe på tvers av Sopra Sterias

avdelinger, og at situasjonen blir politisk i en slik sammenheng. Noen informanter

beskriver også tiden som går til å vente på at søknader godkjennes. Hierarkiet i

Sopra Steria kan derfor ses på som en begrensning i IT-konsulentens muligheten til å

ta beslutninger, og kan antageligvis påvirke den enkeltes tilfredshet i

arbeidssituasjonen. Denne analysen støttes av Earle (2003) påpeker at medarbeidere

fra generasjon Y ønsker å bli behandlet som partnere av organisasjonen, hvilket

betyr at flatere hierarkisk struktur er å foretrekke blant arbeidstakere fra denne

generasjonen. Samtidig er det nyttig å understreke at hierarki et naturlig produkt av

en stor organisasjon.
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IT-konsulentene som har valgt å forlate Sopra Steria, har alle gått over til et mindre

selskap eller til selskap bestående av mindre team, eller startups. De beskriver dette

skiftet som positivt for deres medbestemmelse hos den nye arbeidsgiveren. Det kan

tenkes at denne medbestemmelsen er viktig for IT-konsulentene, fordi de i større

grad har mulighet til å påvirke egen arbeidssituasjon. Dette støttes av Yusuf (2008)

som understreker at medbestemmelse bidrar til at underordnede får høyere grad av

kontroll, og større valgfrihet, hvilket åpnet opp for at den ansatte blir i stand til å

lede seg selv i arbeidet og ta selvstendige avgjørelser i oppgaveløsningen

(Greenberg, 1975). Som et resultat er naturlig å anta at muligheten til innflytelse er

større når man er en del av et mindre selskap eller et mindre team. Begrensningen i

medbestemmelse som konsulent, forklarer derfor hvorfor IT-konsulentene i denne

studien valgte å forlate selskapet.

5.2.1 Delkonklusjon

Denne analysen viser at IT-konsulentene i Sopra Steria verdsetter muligheten til å

være en del av beslutningsprosessene i selskapet, og hos kunden. Det er varierende

hvorvidt konsulentene opplever høy grad av medbestemmelse, men det er tydelig at

de som har forlatt selskapet opplever en mangel på nettopp dette. Graden av

medbestemmelse varierer avhengig av hvilket prosjekt IT-konsulenten er en del av.

Det er tydelig i datamaterialet at IT-konsulentene opplever mer engasjement og

trivsel i arbeidet når de har mulighet til å ha innvirkning på beslutningsprosesser, og

at konsulentene opplever høyere grad av frustrasjon dersom de ikke har det. Ut i fra

denne analysen kan det tyde på at graden av medbestemmelse har en sammenheng

med om IT-konsulentene velger å forlate selskapet, eller om de blir værende.

5.3 Analyse av IT-konsulenters behov for psykologisk eierskap

Flere informanter i denne studien gir uttrykk for at de har et behov for å oppleve

psykologisk eierskap. Dette funnet er sammenfallende med behovene generasjon Y

har, da Lowe et al. (2008) understreker at selskaper bør gi medarbeidere fra denne

generasjonen utfordrende og meningsfylte arbeidsoppgaver hvor de opplever
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eierskap. Ut i fra datamaterialet er slik tilretteleggelse av arbeidet tiltrengt og

nødvendig for at de skal oppleve tilfredshet i arbeidssituasjonen, og har en tydelig

sammenheng med om konsulenten ønsker å bli eller forlate selskapet.

Alle informantene som har valgt å forlate Sopra Steria har som gått over til selskap

hvor de opplever høyere grad av psykologisk eierskap. Denne opplevelsen beskrives

som et viktig aspekt i den enkeltes arbeidssituasjon, fordi IT-spesialisten opplever en

større grad av tilhørighet knyttet til prosjektet de er en del av. Det er tydelig at

IT-konsulentene har behov for psykologisk eierskap overfor det de er med på å

utvikle, ettersom de opplever det som meningsfullt å være med på å skape noe fra

start til slutt. Ifølge Pierce et al. (2001) oppleves psykologisk eierskap når

enkeltmennesker har investert tid og ressurser i produktet, eller prosjektet man er en

del av, hvilket forklarer hvorfor IT-konsulentene ønsker å være en del av prosessen

fra brainstorming til ferdigstilt prosjekt.

Det kommer fram at konsulentene opplever mindre tilknytning til prosjektet, dersom

de ikke er en del av det fra start til slutt. Det kan derfor tenkes at psykologisk

eierskapet knyttet til prosjektet reduseres, dersom IT-konsulenten bruker mindre

ressurser og engasjement i prosjektet. Druskat og Pescosolido (2002) viser at en

reduksjon i psykologisk eierskap er relatert til reduserte nivåer av organisatorisk

engasjement. I likhet er det tydelig at reduksjonen i psykologisk eierskap blant

IT-konsulentene i denne studien, bidro til en begrensning av engasjement i oppgaven

de sto overfor.

I et organisatorisk perspektiv vil muligheten til å fremme psykologisk eierskap blant

medarbeidere variere avhengig at selskapets natur. Ifølge O’Driscoll et al. (2006) vil

variasjoner i organisasjonsdesign påvirke i hvilken grad en medarbeider opplever

psykologisk eierskap. Organisasjonsdesign og umiddelbare arbeidsmiljøer som

tillater ansattes kontroll, informerer og involverer den ansatte, har en tendens til å

fremme en opplevelse av psykologisk eierskap, i større grad enn miljøer som er

preget av struktur og kontroll (O’Driscoll et al., 2006). I forlengelse av dette
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argumentet kan det tenkes at opplevelsen av psykologisk eierskap vil avhenge av

hvilket prosjekt IT-konsulenten er en del av. Hvis rammene er for strukturerte er det

naturlig å tro at denne opplevelsen vil vike, og dersom man opplever høyere grad av

frihet vil man erfare høyere grad av psykologisk eierskap. En informant i denne

studien beskriver eksempelvis at han fortsatt opplever psykologisk eierskap til et

prosjekt han var en del av fra start til slutt, hvor han hadde frihet til å ta beslutninger.

I kontrast er det naturlig å anta at de IT-konsulenter som gjennomfører

arbeidsoppgaver preget av en mer strukturert karakter, opplever lavere nivåer av

psykologisk eierskap.

I datamaterialet kom det fram at størrelsen på Sopra Steria som selskap var en

utfordring for IT-konsulentenes opplevelse av psykologisk eierskap. Det kom også

fram at noen av konsulenten opplevde en begrensning i muligheten til å ta bestemte

avgjørelser, hvilket førte til en treghet i beslutningsprosessene. Ifølge Pierce et al.

(2003) kan strukturelle aspekter i konteksten, fremme eller forhindre enkeltpersoner

i å utvikle følelser av psykologisk eierskap. Med utgangspunkt i Mischels (1973)

teori om sterke og svake situasjoner er det grunn til å tro at strukturerte situasjoner

kan hemme IT-konsulentenes opplevelse av psykologisk eierskap, og at svake

situasjoner kan fremme psykologisk eierskap. De svake situasjonene fremmer denne

opplevelsen fordi det åpner opp for at de kan involvere egne refleksjoner og

vurderinger i arbeidsoppgaven, som ifølge Pierce et al. (2001) vil fremme

opplevelsen av psykologisk eierskap. Sterke situasjoner kan på den andre siden

beskrives som oppgaver preget av høyere grad av struktur, hvilket kan hemme

opplevelsen av psykologisk eierskap. Både sterke og svake situasjoner i

IT-konsulentenes arbeidssituasjon kan identifiseres i datamaterialet. Det er tydelig at

IT-konsulentene ønsker å være en del av svake situasjoner, som tillater dem å

involvere egne refleksjoner og vurderinger i arbeidsoppgaven, hvilket kan assosieres

det Jacob (2017) beskriver som kunnskapsarbeid. En slik arbeidskontekst vil videre

bidra til å styrke opplevelsen av psykologisk eierskap i arbeidssituasjonen.
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Alle informantene som valgte å forlate Sopra Steria opplever høyere grad av

psykologisk eierskap i den nåværende arbeidssituasjonen. Det er svært viktig å

arbeide med å fremme slike opplevelser fordi det bidrar til høyere grad av

forpliktelse til selskapet og høyere grad av prososial atferd (O’Driscoll et al., 2006).

Videre peker Pierce et al. (1991) på at når medarbeidere utvikler følelser av

psykologisk eierskap, blir de stadig mer integrert i organisasjonen. Som et resultat

fremmes høyere grad av tilknytning til selskapet og et ønske om å opprettholde det

forholdet (Vandewalle et al., 1995). Det er derfor naturlig å tro at medarbeidere som

opplever høyere grad av psykologisk eierskap, ønsker å forbli lengre i selskapet, slik

datamaterialet også viser. Denne analysen kan knyttes til Degbey et al. (2020) som

understreker at graden av psykologisk eierskap har en tydelig sammenheng mellom

ønsket om å bli eller forlate selskapet. Det kan forklares ved at opplevelsen av

psykologisk eierskap bidrar til at medarbeideren identifiserer seg med

organisasjonen, dens mål og dens verdier, samt at de ønsker å knytte seg til selskapet

(O’Driscoll et al., 2006).

5.3.1 Delkonklusjon

Flere av konsulentene beskriver at de opplever høyere grad av psykologisk eierskap

når de har mulighet til å være en del av prosjektet fra start til slutt. De beskriver også

at de opplever høyere grad av psykologisk eierskap når de har frihet til å sette sitt

preg på oppgaveløsningen, ved å involvere egne refleksjoner og vurderinger. Alle

konsulentene som har valgt å forlate selskapet og gått over til en annen arbeidsgiver,

jobber nå i start-ups eller i mindre team hvor de har større innflytelse på hele

prosessen og et mer helhetlig bilde av det de arbeider med. Dette fremmer høyere

grad av psykologisk eierskap tilknyttet arbeidet, hvilket har stor innvirkning på hvor

meningsfullt arbeidet oppleves. Det er imidlertid viktig å understreke at Sopra Steria

er et stort selskap, og at tilretteleggelse av psykologisk eierskap derfor kan være en

utfordrende oppgave.
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6.0 Diskusjon
Som beskrevet i innledningen er målet med HR initiativ å skape verdi gjennom

selskapets menneskelige ressurser. I denne studien fremkommer det at selskaper bør

tilfredsstille kravene til generasjon Y, dersom man ønsker å beholde medarbeidere

fra denne generasjonen over lengre tid. Ut i fra analysen tyder det på at

analyseenheten i denne studien er organisert på en måte som i noen tilfeller kan

hemme medarbeidernes autonomi, medbestemmelse og psykologisk eierskap,

ettersom konsulentene deltar på forskjellige prosjekter av ulik karakter. Som et

resultat kan det bli utfordrende og ressurskrevende for selskapet å til enhver tid

tilfredsstille IT-konsulentene sine behov. Derfor blir det nyttig for HR og ledelse å

undersøke hvordan selskapet kan imøtekomme en slik tendens. Denne delen av

oppgaven har som hensikt å svare på den siste halvdelen av problemformuleringen,

om hvordan ledelse og HR kan imøtekomme tendensen til gjennomtrekk i

konsulenthus. Dette gjøres ved å diskutere paradokset i ledelse av høyt spesialiserte

medarbeidere i konsulenthus, hvilken effekt gjennomtrekk kan ha på organisasjonen,

og hvordan HR og ledelse kan forholde seg til en slik tendens.

6.1 Paradokset i ledelse av høyt spesialiserte medarbeidere i konsulenthus

Generasjonelle trender på arbeidsmarkedet stimulerer til et økt behov for å utforme

intervensjoner for å dekke behovene og preferansene til generasjon Y, for å

vedlikeholde og styrke deres engasjement, og dermed kunne beholde de lengre i

virksomheten (Lowe et al., 2008). Hein (2013) beskriver dette som en kompleks

ledelsesoppgave, og understreker at det viktigste lederen gjør er å gi medarbeideren

arbeidsoppgaver som tilfredsstiller deres preferanser og interesseområder. Med

utgangspunkt i datamaterialet blir det derfor nødvendig å legge til rette for

autonomi, medbestemmelse og psykologisk eierskap gjennom å gi IT-konsulentene

prosjekter hvor disse behovene imøtekommes. På den måten er det mer sannsynlig

at selskapet blir i stand til å beholde flere medarbeidere over lengre tid.

I denne studien kom det fram at prosjektene og arbeidsoppgavene IT-konsulenter var

en del av, var bestemmende for tilfredsheten i arbeidssituasjonen. Ledere i
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konsulenthus står derfor overfor en utfordrende oppgave (Hein, 2013). På den ene

siden ønsker lederen å gi den høyt spesialiserte medarbeideren et prosjekt som

stimulerer vedkommendes behov for autonomi, medbestemmelse og psykologisk

eierskap. På den andre siden er det en ressurskrevende oppgave for selskapet å alltid

imøtekomme de høye kravene IT-konsulentene stiller til arbeidssituasjonen, ettersom

de organisatoriske rammene i konsulenthuset til tider kan hemme slike opplevelser.

Polychronious (2009) understreker at en leder må gi tilhengerne sine det som trengs

for å holde dem i organisasjonen. Samtidig kan det antas at tilfredsstillelse av

generasjon Y sine krav blir en ressurskrevende oppgave i den konteksten

konsulenthuset inngår i. Ledere står dermed overfor en paradoksal situasjon.

Paradokser eksisterer på samme tid i en situasjon av motstridende krefter, ideer eller

spenninger, som ikke kan “løses” endelig (Aasen, 2009). Majgaard (2008) refererer

til en slik situasjon som et “krysspress”. Krysspress betyr at ledere blir konfrontert

med motstridene krav, som alle er legitime og forpliktende. Paradokser oppstår som

et resultat av konkurrerende rasjonaler og logikker knyttet til forskjellige

institusjonelle kontekster, som for eksempel organisatorisk struktur (Majgaard,

2008), hvilket kan tyde på at medarbeideres kreativitet utfordres dersom faste

rammer blir en sentral del av medarbeidernes arbeidshverdag. Analysen i denne

studien fant at høyt spesialiserte medarbeidere fra generasjon Y i konsulenthus, har

behov for medbestemmelse, autonomi og psykologisk eierskap for at de skal bli

lengre i selskapet. Samtidig vil slik tilretteleggelse være paradoksal og

ressurskrevende i den konteksten konsulenthus inngår i.

IT-konsulentenes mulighet til å ha høyere grad av medbestemmelse i hvilke prosjekt

vedkommende skal være en del av kan være vanskelig å tilfredstille. På den ene

siden ønsker konsulenthuset naturligvis at den ansatte skal være en del av prosjekter

vedkommende finner interessant. På den andre siden har konsulenthuset også behov

for å effektivisere prosesser ved å raskt plassere ansatte på prosjekter. Ut i fra

datamaterialet er det tydelig at noen informanter opplever en begrenset

medbestemmelse i forbindelse med valg av prosjekt. Forskning på beslutningstaking
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i gruppeprosesser har antydet at involvering av flere medarbeidere er forbundet med

betydelige koordineringskostnader (Ruigrok et al., 2007), fordi det blant annet

krever mer tid (Mueller & Baker, 1997). Tidligere empiriske studier om virkningen

av størrelsen på grupper i beslutningsprosesser, viser også at kostnadene ved å

inkludere flere mennesker veier tyngre enn fordelene (Goodstein et al., 1994; Judge

& Zeithaml, 1992). Derfor kan det antas at mer medbestemmelse i beslutningene

som tas i konsulenthuset kan utfordre verdiskapningen. Samtidig vil tilretteleggelse

av høyere grad av medbestemmelse være en avgjørende faktor i arbeidet med å

beholde medarbeidere (Hom & Griffeth, 1995; Griffeth et al., 2000). Som et resultat

står ledelsen overfor en situasjon preget av motstridende krav, som alle er legitime

og forpliktende.

Ettersom konsulenthus baserer virksomheten på konsulenttjenester, og fakturerer

timer, er det grunn til å tro at en slik strukturell forutsetning er med på å sette en

ramme for hvilke forventninger selskapet har til medarbeiderne. Ut i fra

datamaterialet er det tydelig at konsulenthuset i noen tilfeller ønsker at

medarbeideren er på et prosjekt over lengre tid, og gjerne fra start til slutt. Mens i

andre tilfeller tyder det på at de ikke har behov for at konsulenten er en del av hele

prosessen. Analysen viser at psykologisk eierskap styrkes når konsulenten får

mulighet til å være en del av prosessen fra start til slutt (Pierce et al., 2001), og at en

svekkelse i denne opplevelsen påvirker intensjonen om å forlate selskapet (Degbey

et al., 2020). Derfor er det naturlig å tro at konsulenthuset ønsker å fremme

opplevelsen av psykologisk eierskap, men at at slik tilretteleggelse er med på å

utfordre verdiskapningen i selskapet, da det naturligvis ikke vil være økonomisk

bærekraftig å holde ansatte på prosjekt over lengre tid dersom det ikke er behov for

det. I en slik situasjon står ledelsen igjen overfor det Majgaard (2008) omtaler som

et krysspress.

Tilretteleggelse av autonomi i konsulenthus er nok en paradoksal situasjon i

IT-konsulentenes arbeidssituasjon. Fordi høyt spesialiserte medarbeidere har behov

for høyere grad av autonomi sammenlignet med andre arbeidstakere, vil utfordringer

66



og muligheter oppstå (Irgens & Wennes, 2010). Autonomi er på den ene siden

fordelaktig for den høyt spesialiserte medarbeideren under løsning av komplekse

problemstillinger, og vil slik sett stimulere til kreativitet og innovasjon i selskapet

(Irgens & Wennes, 2010). På den andre siden vil medarbeidere med høy grad av

autonomi være vanskeligere å styre eller kontrollere (Irgens & Wennes, 2010).

Mabey og Zhao (2017) argumenterer eksempelvis for at jo mer spesialisert

medarbeideren blir, jo vanskeligere blir det å lede dem, da de helst ønsker å lede seg

selv. Ledelse av høyt spesialiserte medarbeidere i konsulenthus kan dermed vurderes

som en oppgave preget av motstridende rasjonaler, som ikke alltid kan løses

fullstendig.

I datamaterialet kan det tyde på at graden av autonomi i noen tilfeller svekkes for å

fremme effektivitet. Langfred og Moye (2004) foreslår eksempelvis at arbeidstakere

med autonomi opplever kognitiv distraksjon fra utførelsen av oppgaven, ettersom

medarbeideren er involvert i både det å utføre selve oppgaven, og den kognitive

aktiviteten som er knyttet til å evaluere tidligere valg og ta beslutninger om

fremtidige valg. Av den grunn kan det derfor tenkes at en begrensning i autonomi vil

være en fordel for verdiskapningen i selskapet. Som et resultat tenderer ledere mot å

å skape en struktur i arbeidssituasjonen for å koordinere innsats (Langfred & Moye,

2004). Slike tiltak kan by på utfordringer ettersom høyt spesialiserte medarbeidere

kan være ledelsesresistente (Christensen & Foss, 2011). En slik situasjon kan derfor

omtales som paradoksal fordi organisasjonen på den ene siden ønsker å fremme

kreativitet, men samtidig ønsker en grad av kontroll.

Et paradoks i prosjektbaserte organisasjoner oppstår som et reaultat av

prosjektdeltakerens autonomi og deres integrasjon i de organisatoriske omgivelsene

preget av kommando og kontrollrutiner (DeFillippi, 2001). Selv om suksess i

prosjektbaserte organisasjoner faktisk kan avhenge av desentralisert teamarbeid og

funksjoner fra relativt autonome prosjektledere (O'Dell & Grayson, 1998), er

strukturert koordinering i prosjektarbeidet også kritisk for å sikre at man oppnår det

som er målet med prosjektet (DeFillippi, 2001). Derfor er det naturlig å tro at det i
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noen sammenhenger vil være verdiskapende for konsulenthuset at de organisatoriske

omgivelsene er preget av kommando og kontrollrutiner, uavhengig av behovene til

den høyt spesialiserte medarbeideren. Samtidig diskuterer Bresnen, Goussevskaia og

Swan (2004) paradokset som viser seg i konsulentenes krav på autonomi på den ene

siden, og organisatorisk struktur på den andre. Bresnen et al. (2004) understreker at

gjennom å desentralisere teamets beslutninger og fremme autonomi, blir det

vanskeligere å integrere det ferdige prosjektet i organisasjonens systemer og

prosesser. Det sentrale budskapet som kommer frem fra Bresnen et al. (2004) sin

analyse er at nye arbeidspraksiser i prosjektbaserte organisasjoner, påvirkes av et

komplekst samspill mellom strukturelle forhold i organisasjonen og eksisterende

praksis for prosjektledelse. Som et resultat kan tilretteleggelse av autonomi i

konsulenthus fremstå som en utfordring for ledelse og HR.

Som et resultat av disse paradoksene er det grunn til å tro at det vil være

utfordrende, eller til tider uoppnåelig å dekke IT-konsulentenes behov for autonomi,

medbestemmelse og psykologisk eierskap, ettersom analyseenheten i denne studien

preges av en struktur som tidvis kan begrense nettopp dette. Samtidig kan det også

tenkes at tilretteleggelsen av disse kravene vil svekke verdiskapingen i selskapet.

6.2 Hvilken effekt har gjennomtrekk i konsulenthus?

Behovene til IT-konsulentene i denne studien er tydelige. Disse behovene har en

merkverdig sammenheng med hvorvidt de ønsker å bli i selskapet eller ikke. Likevel

er det nødvendig å få et innblikk i hvilken effekt oppsigelser har på et organisatorisk

nivå, og på den måten få et innblikk i hvorvidt denne tendensen i selskapet er

skadelig eller ikke. På den måten er det mulig å få et innblikk i hvorvidt det er

verdiskapende å iverksette strategier for tilfredsstille konsulentenes behov i større

grad. Noen forskere hevder at gjennomtrekk vil ha en negativ effekt på selskapets

prestasjoner (Wynen, Dooren, Mattijs & Deschamps, 2019; Ployhart et al., 2014;

Pollitt, 2000), mens andre hevder gjennomtrekk også kan ha positive effekter for

selskapet (Staw, 1980; Abelson & Baysinger, 1984). Samtidig viser Glebbeek og

Bax (2004) at andre faktorer enn oppsigelser, påvirker selskapets verdiskapning i
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mye høyere grad. Det blir derfor nødvendig å se nærmere på denne problematikken

ved å undersøke konsekvensen av gjennomtrekk ytterligere.

Glebbeek og Bax (2004) mener at det eksisterer en bemerkelsesverdig ubalanse i

litteraturen om ansattes intensjon om å forlate arbeidsplassen sin. Det er skrevet mye

om intensjonen, men ikke om effekten. Forskningslitteraturen domineres med andre

ord av analyser der intensjonen om å forlate selskapet behandles som den avhengige

variabelen (Griffeth & Horn, 1995; Lee & Mowday, 1987; Morrow, McElroy,

Laczniak, & Fenton, 1999). Studier hvor ansattes intensjon om å forlate

arbeidsplassen sin, er den uavhengige variabelen, er relativt begrenset (Glebbek &

Bax, 2004). Denne ubalansen i forskningen ble bemerket så tidlig som i 1982, da

Mobley pekte på at årsakene til frivillige oppsigelser har fått større oppmerksomhet

enn konsekvensen av det (Mobley, 1982). Som en forlengelse peker Staw (1980) på

den potensielle faren ved en forskningspraksis som konsentrerer seg om årsakene til

ansattes oppsigelse, og dermed neglisjerer selve effekten av den. Slik forskning er

basert på antagelsen om at gjennomtrekk er et viktig organisatorisk problem og bør

håndteres deretter. Derfor overses de potensielle positive effektene for organisasjon

(Staw, 1980).

Analyseenheten i denne studien vurderer gjennomtrekk som en mindre produktiv

utgift, og som en tendens som bør hemmes. Forskning på årsakene til oppsigelser er

i likhet inspirert av tanken om at gjennomtrekk er kostbart for bedrifter og bør

forhindres dersom mulig (Glebbeek & Bax, 2004; Wynen et al., 2019). De negative

konsekvensene av gjennomtrekk er fortsatt populære antagelser, og har svært ofte

blitt omdiskutert i litteraturen om konsulentarbeid (Herman, 1997; White, 1995).

Perspektiver på human kapital peker på at gjennomtrekk negativt påvirker

organisasjonens prestasjoner som et resultat av tap av kunnskap, ferdigheter og

evner ansatte har utviklet gjennom erfaring og kompetanseutvikling (Ployhart et al.,

2014; Pollitt, 2000). Samtidig understrekes det at høy grad av gjennomtrekk vil

forstyrre de sosiale båndene og påvirke tilliten blant kollegaer negativt (Wynen et

al., 2019). . Ettersom IT-spesialister er ettertraktede og vanskelig å rekruttere (Eggen
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et al., 2018), kan det derfor være fordelaktig å forsøke å beholde nettopp denne

gruppen ansatte. Som et resultat av slike evalueringer av gjennomtrekk er det

naturlig at selskaper velger å undersøke hva som kan gjøres for å beholde

medarbeidere over en lengre tidsperiode.

Spørsmålet om hvilken påvirkning gjennomtrekk har på organisasjonens

verdiskapning har først fått økt oppmerksomhet de seneste årene (Moon, 2017;

Wynen et al., 2019; Ryu & Lee, 2013; Meier & Hicklin, 2008). Her har det blitt

påpekt at gjennomtrekk ikke nødvendigvis bør anerkjennes som noe negativt. Dalton

og Todor (1979) og Staw (1980) bemerker eksempelvis at gjennomtrekk bidrar som

en kilde til ny kunnskap for organisasjoner. Selskaper kan med andre ord se

fordelene med at det trer inn nye medarbeidere i arbeidsstyrken som er i stand til å

skape gode løsninger som et svar på komplekse arbeidsoppgaver. Oppsigelser kan

også styrke humankapitalen når nyansatte bringer inn nye ideer som utfordrer

praksis og rutiner (Abelson & Baysinger, 1984). Oppsigelser kan også bidra til at

selskapet mister ansatte som ikke presterer godt nok, hvilket resulterer i at

humankapital styrkes heller enn svekkes (Wynen et al., 2019). Samtidig vil denne

gjennomtrekken også medvirke til å bryte homogen problemløsning, i tillegg til å

bygge flere nettverk og kontakter som styrker organisasjonens sosiale kapital

(Wynen et al., 2019). Derfor kan det også tenkes at Sopra Sterias gjennomtrekk på

12% ikke nødvendigvis trenger å være negativt i en bransje preget av høy

gjennomtrekk og konkurranse.

Disse ulike effektene av gjennomtrekk skaper et skille mellom funksjonell og

dysfunksjonell gjennomtrekk (Dalton, Krackhardt, & Porter, 1981). Samlet sett

antyder disse ideene at en organisasjons gjennomtrekk kan være for høy eller for lav.

Denne innsikten ble formulert av Abelson og Baysinger (1984), i deres "optimal

turnover modell”, som Glebbeek og Bax (2004) betrakter som den

standardteoretiske modellen for å utrede konsekvensene av gjennomtrekk.

Utgangspunktet for Abelson og Baysinger (1984) er det faktum at mange selskaper

og forskere innrømmer at gjennomtrekk ikke alltid er dysfunksjonell. De vurderer
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den vanligste løsningen hvor man trekker en skillelinje mellom verdifulle og mindre

verdifulle ansatte som utilstrekkelig, ettersom selskaper ikke engang arbeider med å

beholde verdifulle medarbeidere for enhver pris (Abelson & Baysinger, 1984).

Derfor kan det argumenteres for at tilfredsstillelse av konsulentenes behov for

medbestemmelse autonomi og psykologisk eierskap, kan være mer kostbart enn

konsekvensen av å miste dem.

Bortsett fra høyere lønn og frynsegoder, er det en rekke andre utgifter knyttet til

arbeidet med å påvirke en ansatt til å bli værende i selskapet (Glebbeek & Bax,

2004). Derfor må organisasjonen finne en balanse mellom kostnadene ved

gjennomtrekk og kostnadene ved å jobbe med å beholde arbeidskraft. Med

utgangspunkt i analysen, kan det antas at det vil være svært ressurskrevende å

tilrettelegge slik at alle behovene til IT-konsulentene møtes. Spørsmålet er derfor om

det overhodet er verdiskapende å utarbeide strategier for å tilfredsstille

medarbeidernes krav om autonomi, medbestemmelse og psykologisk eierskap i

konsulenthus.

Abelson og Baysinger (1984) hevder at et hvert selskap har en optimal rate på

gjennomtrekk. Denne raten inkluderer summen av kostnadene ved gjennomtrekk, i

tillegg til kostnadene knyttet til å beholde arbeidskraft. Teorien peker også på at den

optimale raten på gjennomtrekk ikke er den samme for alle organisasjoner. Selv om

den gjennomsnittlige raten på gjennomtrekk i IT-bransjen er 13,2% (Booz, 2018),

bør derfor ikke en slik prosentandel kunne forklare eller være en standard for

hvorvidt et selskap har dysfunksjonell eller funksjonell gjennomtrekk. Den optimale

raten vil sannsynligvis variere i henhold til forskjeller i omstendigheter som påvirker

balansepunktet mellom å beholde ønsket arbeidskraft og raten på gjennomtrekk

(Abelson & Baysinger, 1984). Fordi dette er særegent for hver enkelt organisasjon,

er det sannsynligvis ikke noen generell referanse for den optimale raten på

gjennomtrekk, da den vil variere fra organisasjon til organisasjon, og fra samfunn til

samfunn.
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Som et resultat er det grunn til å påstå at gjennomtrekk kan ha negativ effekt på

verdiskapingen i selskapet. Her understreker jeg ordet “kan”, fordi verdiskapning

avhenger av mange faktorer som varierer etter hvilken type organisasjon det gjelder,

og hvilken kontekst organisasjonen befinner seg i (Abelson & Baysinger, 1984).

Glebbeek og Bax (2004) viser eksempelvis at ansattes frivillige oppsigelser utgjør

en del av variasjonen som oppstår i organisasjoners verdiskapning, men at andre

variasjoner påvirker verdiskapningen i mye større grad (Glebbeek & Bax, 2004).

Det å se på gjennomtrekk som en prestasjonsindikator blir derfor unyansert. Slik sett

kan ikke den konvensjonelle antagelsen om at høy gjennomtrekk er skadelig,

erstattes av en universell og optimal rate på turnover, da nivået avhenger av mange

forhold i omstendighetene.

Det vil derfor være fordelaktig å jobbe med å utvikle en terskelverdi, som er

spesifikt for selskapet. For å kunne utvikle en slik terskelverdi, vurderer jeg det som

nødvendig å undersøke hvilken kontekst selskapet befinner seg i, ettersom effekten

av gjennomtrekk er betinget av konteksten (Ton & Huckman, 2008). Ton og

Huckman (2008) understreker at arten av oppgavene som gjennomføres er den mest

nevnte moderatoren i diskusjonen om effekten av gjennomtrekk. March (1991) sitt

skille mellom exploration og exploitation er et nyttig bidrag i en slik diskusjon.

Exploration beskriver et selskaps utforskelse av nye muligheter (March, 1991). Det

vil eksempelvis si nye måter å arbeide på, innovativ oppgaveløsning eller nye

strategier i forretningsutvikling. Exploitation på den andre siden, refererer til en

tilnærming hvor selskapet arbeider med å utnytte de ressursene de allerede har

(March, 1991), ved å eksempelvis utvikle kompetansen til ansatte, fortsette med å

arbeide med selskapets kjernevirksomhet eller forbedre eksisterende rutiner.

Mange studier fra privat sektor støtter fordelene ved gjennomtrekk i kontekster

preget av exploration (Meier & Hicklin, 2008). Videre viser funn at gjennomtrekk er

negativt relatert til selskapets prestasjoner hvor arbeidsoppgavene er mindre

komplekse (Meier & Hicklin, 2008). Det vil si at effekten av gjennomtrekk varierer

avhengig av arbeidsoppgavenes kompleksitet, hvor vanskelige oppgaver krever
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større kreativitet, sammenlignet med enklere oppgaver som krever mer repetisjon.

Flere studier gir støtte for fordelene ved gjennomtrekk i miljøer som krever

utforskning eller innovasjon (Meier & Hicklin, 2008). I tillegg viser Argote, Insko,

Yovetich og Romero (1995) at selv om den generelle effekten av gjennomtrekk på

arbeidsstyrkens ytelse er negativ, er denne effekten mindre synlig for organisasjoner

som arbeider med komplekse oppgaver, sammenlignet med enkle. Ettersom

medarbeiderne i Sopra Steria generelt sett arbeider med komplekse arbeidsoppgaver,

er det derfor grunn til å tro at gjennomtrekk på 12% ikke nødvendigvis trenger å

være en negativ utfordring, men heller en naturlig utvikling i dagens

arbeidsmarkedet som HR bør være bevisst på og kritisk til.

Selv om det er mulig å avdekke hvilken kontekst selskapet inngår i, er det naturlig å

tro at det er en utfordring å finne en optimal rate. Siebert og Zubanov (2009) mener

eksempelvis at det er en utfordring for ledelse og HR å bestemme hva som er en

optimal rate på gjennomtrekk. Men ved å utforme en terskelverdi med utgangspunkt

i den spesifikke organisasjonen og konteksten den inngår i, vil det være mulig å

utvikle en forståelse av når raten på gjennomtrekk er for lav eller for høy. Med andre

ord blir man i stand til å indikere fra hvilket tidspunkt gjennomtrekk kan betraktes

som en negativ indikator (Glebbeek & Bax, 2004). HR-ledere bør derfor identifisere

hva den optimale raten for gjennomtrekk er for deres organisasjon, og hvorvidt det

er verdiskapende å arbeide med å beholde flere arbeidstakere ved å tilfredsstille

IT-konsulentenes behov for autonomi, medbestemmelse og psykologisk eierskap.

7.0 Konklusjon
På arbeidsmarkedet i dag, er det tydelig at IT-spesialister bytter jobb hyppig

(Myklebust, 2021). Samtidig er de vanskelig å beholde og rekruttere, ettersom

etterspørselen er høy (Horwit et al., 2003). Slike trender på arbeidsmarkedet reiser

spørsmål som blir relevant for HR å adressere og undersøke. Gjennom en induktiv

metodisk tilnærming ble jeg i stand til å undersøke hva som er grunnen til hvorvidt

IT-spesialister velger å bli eller å forlate konsulenthus. Ved bruk av et

fenomenologisk og hermeneutisk analytisk perspektiv var det mulig å beskrive

virkeligheten slik den opplevdes for de enkelte IT-konsulentene, samtidig som det
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åpnet opp for å analysere datamaterialet under overflaten. Som et resultat fant jeg tre

tema som var gjennomgående i de 10 intervjuene jeg gjennomførte. IT-konsulentene

har behov for høyere grad av autonomi, medbestemmelse og psykologisk eierskap

for at de skal oppleve tilfredshet i arbeidssituasjonen. Dersom disse behovene

oppstår, men ikke tilfredsstilles, opplever konsulentene frustrasjon, og noen velger

som et resultat å forlate selskapet.

Analysen av IT-konsulentenes behov for autonomi, viser at de har behov for og et

ønsker om mer frihet i arbeidssituasjonen. Konsulentene uttrykker at det er viktig for

dem å oppleve autonomi for å utvikle gode løsninger, men også for å oppleve at

arbeidet er meningsfullt for dem. Konsulentene som har forlatt selskapet gir uttrykk

for at begrensninger i autonomi er èn av hovedgrunnene til at de valgte å forlate

selskapet, hvilket er beskrivende for hvor viktig nettopp autonomi er for dem.

Informantene som har valgt å bli værende opplever høyere grad av autonomi

sammenlignet med konsulentene som valgte å forlate selskapet, og vurderer det som

avgjørende for tilfredsheten i arbeidet deres. Analysen viser også helt tydelig at

graden av autonomi er avhengig av hvilket prosjekt konsulenten er en del av.

Videre viser studien at IT-konsulentene i Sopra Steria verdsetter deltakelse i

beslutningsprosessene i selskapet, og hos kunden. På den måten opplever de at de

både har mulighet til å påvirke egen arbeidssituasjon, men også prosjektene de er en

del av. Det er varierende hvorvidt konsulentene opplever høy grad av

medbestemmelse, ettersom muligheten til å være en del av beslutningsprosesser er

avhengig av hvilket prosjekt konsulenten er en del av. Det er likevel gjennomgående

at de som har forlatt selskapet opplevde frustrasjon når de erfarte en begrensning i

medbestemmelse. Det kommer også fram at konsulentene opplevde mer

engasjement og trivsel i arbeidet da de hadde mulighet til å ha innvirkning på

beslutningsprosessene i Sopra Steria, og hos kunden.

Til slutt viser studien at psykologisk eierskap er en verdifull opplevelse for

IT-konsulentene. Psykologisk eierskap er med på å skape en mer meningsfull
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arbeidssituasjon, hvor de opplever at de er med på å utvikle noe som har en hensikt i

et bredere perspektiv, og at de er med på å utgjøre en forskjell. Alle konsulentene

som har valgt å forlate selskapet, har gått over til et selskap hvor denne opplevelsen

forekommer oftere. Flere av konsulentene beskriver at de opplever høyere grad av

psykologisk eierskap når de har mulighet til å være en del av prosjektet fra start til

slutt, og når de ikke har isolerte standardiserte arbeidsoppgaver.

Denne studien viser at dersom behovene for autonomi, medbestemmelse og

psykologisk eierskap ikke tilfredsstilles, er det større sannsynlighet for at den høyt

spesialiserte medarbeideren velger å forlate selskapet. Konsulenthuset står derfor

overfor en situasjon hvor de kan risikere å miste dyktige medarbeidere. Som et

resultat bør HR og ledelse undersøke hvorvidt det er verdiskapende å arbeide med å

tilfredsstille behovene, eller om dette blir mer kostbart enn konsekvensene av å

miste ansatte. Dette er en paradoksal situasjon, fordi selskapet på den ene siden

ønsker å tilfredsstille behovene, men på den andre siden ønsker de også å oppnå

verdiskapning gjennom å tilfredsstille kundens behov.

Litteraturen viser at det er verdiskapende å svekke autonomi i visse prosjekter, slik

at ferdigstilte oppdrag lettere kan integreres i selskapet (Bresnen et al., 2004). Slik

tilretteleggelse kan i noen tilfeller derfor tenkes å være økonomisk fordelaktig i store

konsulenthus. Samtidig kan tilretteleggelsen av medbestemmelse bli en

ressurskrevende oppgave dersom flere mennesker involveres (Ruigrok et al., 2007).

Begrensede muligheter til å være med på ulike beslutningsprosesser, kan slik sett

bidra til at konsulenthuset raskere beveger seg framover og ferdigstiller prosjekter

hos kunder. Det å fremme psykologisk eierskap vil også kun være mulig dersom

konsulenten er en sentral del av hele prosjektet, hvor vedkommende får mulighet til

å involvere egne refleksjoner (Pierce et al., 2001). Det er naturlig å tro at slik

tilretteleggelse  ikke vil være økonomisk bæredyktig.

Som et resultat av paradokset i ledelse av høyt spesialiserte medarbeidere i

konsulenthus, blir det ifølge Majgaard (2008) nødvendig å undersøke hvordan
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organisasjonen skal forholde seg til en slik tendens. Det blir med andre ord

nødvendig å ta stilling til hvorvidt det er verdiskapende å tilfredsstille disse

behovene, for å beholde IT-konsulentene over lengre tid, eller om det er en tendens

på markedet som skal aksepteres. HR-medarbeidere i konsulenthus bør derfor ha en

forståelse av når raten på gjennomtrekk blir dysfunksjonell, og identifisere om hva

den optimale raten for gjennomtrekk i deres organisasjon er, da gjennomtrekk på

12% ikke nødvendigvis trenger å være et organisatorisk problem i en bransje preget

av høy gjennomtrekk, høy konkurranse og høye krav fra arbeidstakere. Samtidig bør

konsulenthuset reflektere rundt hvilke muligheter som finnes i arbeidet ved å

tilfredsstille behovene til generasjon Y, samtidig som verdiskapningen i selskapet

ivaretas.

8.0 Implikasjoner for forskning og ledelse
Denne studien er et bidrag til å undersøke hvilke behov dagens unge IT-spesialister

har, hva som er bakgrunnen for om de velger å bli eller å forlate selskapet og en

diskusjon rundt hvordan HR og ledelse kan forholde seg til gjennomtrekk i

organisasjonen. Hensikten har ikke vært å komme med råd for hvordan

konsulentselskap bør arbeide med å beholde ansatte. Målet har snarere vært å åpne

opp for å skape en diskusjon omkring hvorvidt det er verdiskapende å bruke store

mengder ressurser på å beholde medarbeidere ved å dekke deres behov for

autonomi, medbestemmelse og psykologisk eierskap.

Ettersom HR-tiltak ofte inngår i en black box, kan det være utfordrende å

tydeliggjøre hvor verdiskapende diverse tiltak er (Pardo & Moreno, 2009). Det betyr

at det vil være komplisert å utforme en studie med forsøk på å undersøke hvor

verdiskapende det vil være å tilfredsstille IT-konsulentenes behov for autonomi,

medbestemmelse og psykologisk eierskap. Dersom organisasjonen ser verdien i å

arbeide med å beholde flere IT-konsulenter, gjennom tilfredsstillelse av behovene for

autonomi, medbestemmelse og psykologisk eierskap, bør det undersøkes ytterligere

hvordan dette kan gjennomføres samtidig som verdiskapningen ivaretas. Etter

omfattende litteratursøk kan det tyde på at det eksisterer et behov for mer forskning
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på hvordan man kan bygge opp en organisasjonsform som fremmer autonomi,

medbestemmelse og psykologisk eierskap blant høyt spesialiserte medarbeidere i et

stort konsulenthus.

Slik forskning vil være et særdeles nyttig bidrag ettersom gjennomsnittsalderen i

Sopra Steria er 37,6 (Vedlegg, s. 98), som også er sammenfallende med den

gjennomsnittlige alderen i bransjen (Lønstatistik, u.å). Det betyr at en stor andel av

arbeidsstyrken i bransjen er fra generasjon Y. I et organisatorisk perspektiv gir det

derfor mening å undersøke hva selskapet kan gjøre for å tilfredsstille behovene til

generasjon Y ytterligere, ettersom de tenderer til å forlate selskapet dersom

behovene deres ikke tilfredsstilles (Vetráková et al., 2019; Naim & Lenka, 2018).

Dette blir spesielt betydningsfullt ettersom generasjon Z også vil tre inn og bli en del

av arbeidsstyrken. Denne generasjonen bærer flere likhetstrekk som generasjon Y

(Lowe et al., 2008), hvilket betyr at arbeidet med å tilrettelegge generasjon Y sine

forventninger vil være fordelaktig i arbeidet med å beholde kommende arbeidstakere

på markedet.

Med utgangspunkt i fordelene ved å gi medarbeidere mer medbestemmelse, kan et

mulig tiltak være å fremme større valgfrihet ved at selskapet offentliggjør prosjekter

for bestemte avdelinger eller grupper ansatte, og dermed åpner opp for at

konsulenten selv kan tilmelde seg prosjekter. På den måten er det mer sannsynlig at

konsulenten får mulighet til å arbeide med noe som er sammenfallende med ens

behov og interesser. Et slikt tiltak kan knyttes til Heins (2013) poeng om at høyt

spesialiserte medarbeidere opplever høy grad av engasjement og tilfredshet i

arbeidssituasjonen, dersom de arbeider med oppgaver de finner interessante og som

har kongruens med ens preferanser. Tiltak som dette kan by på utfordringer, men

også muligheter. Utfordringer kan oppstå dersom prosjekter ikke tiltrekker nok

arbeidskraft og derfor må avlyses. Samtidig kan det tenkes at det krever det flere

ressurser til koordinering av arbeidskraft i et stort selskap. Likevel er det naturlig å

tro at et slikt tiltak vil vekke et større engasjement knyttet til arbeidsoppgaven og
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dermed arbeidssituasjonen. Disse to scenarioene eksemplifiserer vanskeligheten ved

å forutsi hvorvidt slik tilretteleggelse vil være verdiskapende eller ikke.

9.0 Perspektivering
I analysen av datamaterialet fremkom det svært mange koder omkring

informantenes opplevelse av det psykiske arbeidsmiljøet, muligheten til

kompetanseutvikling og nærmeste leder i Sopra Steria. Samtlige av informantene

opplevde arbeidsmiljøet som godt, de fleste opplevde kompetanseutvikling som en

fordel i valg av arbeidsgiver og alle var tilfredse med sin nærmeste leder. Disse tre

faktorene forklarte derfor ikke hvorfor IT-konsulentene i denne studien valgte å

forlate selskapet. Med andre ord valgte de å forlate selskapet selv om de opplevde at

arbeidsmiljøet, kompetanseutviklingen og ledelsen var god. Det bør likevel

understrekes at datamaterialet viser at Sopra Sterias arbeid med disse tre tiltakene er

svært nyttig og nødvendig i arbeidet med å beholde flere medarbeidere. I Sopra

Sterias egen undersøkelsen var det eksempelvis ingen av de som valgte å forlate

selskapet som et resultat av arbeidsmiljøet (Vedlegg, s. 95-96), og når det gjelder

kompetanseutvikling var det kun omtrent 2% av de som valgte å forlate selskapet

som opplevde at det var manglende tilgjengelige utviklingstiltak (Vedlegg, s. 96).

Flere informanter i denne studien ga uttrykk for at arbeidsmiljø er en svært viktig

faktor i valg av arbeidsgiver. Noen beskrev også arbeidsmiljøet i Sopra Steria som

en grunn til at de valgte å bli værende til tross for andre jobbtilbud. For å beholde

medarbeidere fra generasjon Y er det nødvendig å fremme et godt arbeidsmiljø

(Lowe et al, 2008), derfor kan Sopra Sterias initiativ knyttet til arbeidsmiljø

beskrives som en nyttig strategi for å beholde ansatte. Et slikt initiativ henger derfor

i tråd med Queiri et al. (2014) sine refleksjoner om viktigheten av å tilpasse

strategier i arbeidet med å beholde og rekruttere medarbeidere, til generasjonen man

henvender seg til.

Ansattes ytelse vil utvikle seg optimalt hvis den ansatte føler seg komfortabel i

arbeidsmiljøet (Asriani & Riyanto, 2020). Et godt arbeidsmiljø vil med andre ord

motivere ansatte til å jobbe mer optimalt fordi de føler seg komfortable og opplever
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støtte fra selskapet. Denne følelsen kan redusere stress og kjedsomhet som ansatte

opplever i forbindelse med arbeidet sitt (Asriani & Riyanto, 2020). Av den grunn er

det ikke overraskende at tidligere studier har knyttet, forklart og gitt bevis for

forholdet mellom det psykiske arbeidsmiljøet og gjennomtrekk. Irvianti og Verina

(2015) fant eksempelvis at dersom medarbeidere føler seg komfortable i

arbeidsmiljøet, er det mindre sannsynlig at de ønsker å forlate arbeidsplassen. Det

samme blir forklart i Nada, Suelton, Luzia og Saratian (2020) sin undersøkelse, hvor

de beskriver at det psykiske arbeidsmiljøet har en betydelig innflytelse på ansattes

intensjon om å forlate selskapet. Dette støttes av Kurniwaty, Ramly og Ramlawati

(2019) som i sin studie fant at arbeidsmiljø har en signifikant effekt på hvorvidt

medarbeideren ønsker å bli i selskapet.

Videre er også muligheten til kompetanseutvikling nevnt hyppig datamaterialet.

Gjennom kodingen av datamaterialet var det tydelig at en stor del av

IT-konsulentene vurderte muligheten til kompetanseutvikling som et viktig aspekt i

valg av arbeidsgiver. I IT-bransjen oppstår det stadig endringer, hvilket betyr at

medarbeidere fra denne bransjen bør holde seg oppdaterte for å kunne svare på

utfordringene man møter på markedet. Det er derfor grunn til å tro at de har ønsker

og behov for muligheten til å utvikle seg. Generasjon Y er svært opptatt av

muligheten til å kunne utvikle evnene og kompetansene sine (Lowe et al., 2008). Et

slikt initiativ henger derfor i tråd med Queiri et al. (2014) som understreker

nødvendigheten med å tilpasse strategier til de ulike generasjonene, i arbeidet med å

beholde og rekruttere medarbeidere.

Memon, Sallaeh, Baharom, Nordin og Ting (2017) mener at organisasjoner som gir

tilstrekkelig opplærings- og utviklingsmuligheter, bidrar til at den ansatte utvikler en

positiv opplevelse av å bli verdsatt, som til slutt genererer en større tilknytning til

selskapet (Memon et al., 2017). Organisatoriske investeringer i opplæring og

utvikling er effektive for å kommunisere til ansatte at de er verdifulle for

virksomheten (Rhoades & Eisenberger, 2002; Shuck, Twyford, Reio & Shuck, 2014;

Snape & Redman, 2010). På den måten gir organisasjonen uttrykk for at de ønsker å
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opprettholde et langsiktig forhold til den ansatte. Dette genererer igjen følelser av å

bli verdsatt, og får videre den ansatte til å gjengjelde med positive holdninger og

atferd, og redusert intensjon om å forlate selskapet (Lam, Chen & Takeuchi, 2009;

Paille, 2013; Snape & Redman, 2010).

Et annet interessant funn i denne studien er at alle informantene var fornøyde med

sin nærmeste leder. De aller fleste beskrev også at det ikke var noe lederen kunne

gjort annerledes for at de skulle ha en bedre arbeidssituasjon. Relasjonen til

nærmeste leder kan dermed heller ikke forklare hvorfor noen konsulenter valgte å

forlate selskapet. Det var dog ingen i denne studien som ga uttrykk for at de valgte å

bli værende i selskapet fordi de var fornøyde med lederen sin, men man kan anta at

forholdet mellom leder og medarbeider har en indirekte effekt, på den ansattes

intensjon om å bli eller forlate selskapet. Flere studier viser at ulike lederstiler spiller

inn som en viktig faktor i arbeidet med å beholde medarbeidere. Northouse (2013)

hevder eksempelvis at ineffektive eller upassende lederstiler direkte kan påvirke

medarbeideres intensjon om å forlate organisasjonen. Samtidig er det vist at gode

lederferdigheter øker arbeidsglede og hemmer frivillige oppsigelser i organisasjoner

(Kleinman, 2013). Dermed kan arbeidet med å bevare ansatte oppnås dersom ledere

inntar en lederstil som medarbeidere finner effektive.

Disse funnene om IT-konsulentenes refleksjoner omkring arbeidsmiljø, ledelse og

kompetanseutvikling er interessante. I denne studien kan arbeidsmiljø og

kompetanseutvikling beskrive hvorfor noen velger å bli. Ledelse kan også ha en

tydelig indirekte innvirkning på om IT-konsulentene velger å bli eller ikke. Likevel

velger ansatte å forlate selskapet selv om de er tilfreds med både ledelse,

kompetanseutviklingen og arbeidsmiljøet. På den måten bekreftes Heins (2013)

konklusjon om at det viktigste for høyt spesialiserte medarbeidere, er

arbeidsoppgaver som sammenfaller med vedkommendes interesser og preferanser.
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