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Förord 
För mig som genomför studien finner jag motivation i tanken att jag kan ha nytta av den i mitt 
framtida arbetsliv som studie- och yrkesvägledare. Studien kan även vara av intresse för 
arbetsförmedlare, rekryterare och presumtiva programmerare som vill förstå hur 
rekryteringsprocessen av programmerare går till. Som studie- och yrkesvägledare anser jag att 
det är viktigt att kunna sätta sig in och förstå kopplingen mellan utbildning och arbetsliv, samt 
hur arbetsgivare resonerar kring detta. Vad gör en individ anställningsbar, hur förändras 
arbetsmarknaden och vilka kompetenser krävs inom olika yrkesområden?  
 
Mitt personliga intresse för personlighetspsykologi och IT gav mig ytterligare drivkraft till att 
undersöka hur personlighetsdrag bedöms inom rekryteringsprocessen av programmerare. I 
mitt arbetsliv hade jag arbetat med individer som intresserade sig för programmering, men 
som av olika anledningar hade svårt att få en praktikplats eller anställning. Det vore en vision 
att jag skulle kunna vägleda framtidens programmerare till att bli anställningsbara med hjälp 
denna fördjupade studie. 
 
Jag vill tacka alla deltagare som gjorde denna studie möjlig. Det var ett nöje att få ta del av era 
rika erfarenheter som har gett mig en unik och omfattande inblick inom detta spännande 
område. Denna uppsats hade varit svårt att genomföra utan det stöd, den uppmuntran och 
den genomtänkta feedback jag fått från min handledare Kent Löfgren. Utöver detta är jag 
tacksam för de vänner som tålmodigt läst igenom och kommenterat mina utkast. Tack så 
mycket! 
 
Edvard Danielsson 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sammanfattning 
Studien grundade sig på sex semistrukturerade intervjuer samt en pilotintervju med 
yrkesverksamma personer med erfarenhet av att rekrytera programmerare. 
Undersökningen gav perspektiv kring både hur de bedömer, men även vad de värderar 
när de bedömer kandidaternas personlighet. Studien visar att arbetsintervjun utgör det 
främsta underlaget vid bedömningen av efterfrågade personlighetsdrag. 
Problemlösnings- och logisk förmåga var högt eftertraktat och olika former av tester 
användes ofta för att bedöma detta. Att kunna samarbeta och vara flexibel visade sig 
vara en förutsättning för att anses anställningsbar. Utöver detta framhävdes 
konsultmässighet som någonting som relativt ofta saknades hos arbetssökande 
programmerare, vilket beskrevs som en förmåga att vara utåtriktad och säljande. Detta 
resultat går dock delvis emot aktuell forskning som visar att personer med fallenhet för 
programmering tenderar att vara mer tillbakadragna. Dessutom bedömdes de 
arbetssökandes personligheter i termer av hur de passar in arbetslaget eller den 
övergripande företagskulturen. Avslutningsvis var informanterna överens om att 
personliga egenskaper var minst lika viktiga som praktisk kompetens. 

 
Nyckelord: Anställningsbarhet, arbetsmarknad, femfaktorteorin, IT-branschen, 
personlighetsbedömning, rekrytering 
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Inledning 
Hur bedöms och värderas personlighetsmässiga faktorer i rekryteringsprocessen av 
programmerare? Även om det finns viss forskning inom detta område, finns det ett behov av 
ytterligare vetenskapliga studier som fokuserar denna fråga. Programmering kan ses i 
kontexten av Sveriges samarbete med EU. Enligt EU-kommissionens prognos (EU-
kommissionen, 2014) kommer det år 2020 finnas en brist på 825 000 programmerare och de 
uppmanar skolor i Europa att satsa mer på programmeringskunskaper. De ser programmering 
som ett framtidsjobb och att Europas skolsystem är för långsamt för att hänga med i 
kunskapsutvecklingen. 
 
På ett nationellt plan är Skolverket (2016) tydliga med sin framtidssatsning på programmering 
i grundskolan, som en del av ämnet matematik och teknik.  Carlbaum (2012) diskuterar i sin 
avhandling om den svenska visionen om en skola för arbetsmarknaden där anställningsbarhet 
är ett uttalat mål. Garsten och Jacobsson (2004) lyfter att anställningsbarhet ofta används som 
inom arbetsmarknadspolitiska målformuleringar. Utvecklingen går snabbt framåt och de 
utbildningsinstitutioner som utbildar framtidens IT-kompetens står inför en stor utmaning.  
Studien frågar sig vad som gör en programmerare anställningsbar i termer av önskvärda 
personlighetsdrag och den tar sin utgångspunkt i arbetsgivarens perspektiv, då det är 
arbetsgivaren som i slutändan avgör vem som är anställningsbar. 
 
Bara femton år tillbaka i tiden var det inte lika självklart att vi skulle betala räkningar i mobilen 
eller att dåtidens datorer gick långsammare än dagens mobiltelefoner. En programmerare ser 
till att mjukvaran i form av program, spel eller appar är väl konstruerad. De skriver kod i form 
av instruktioner för hur mjukvaran ska interagera med hårdvaran; telefonen, datorn eller 
andra enheter som är beroende av välskriven kod för att kunna fungera.  
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Syfte och frågeställningar 
Syftet är att belysa hur personlighet bedöms och värderas inom rekryteringsprocessen av 
programmerare. Målet är att öka förståelsen för personlighetsmässiga faktorer som bidrar till 
en anställning som programmerare. Vidare syftar undersökningen till att klargöra betydelsen 
av personliga egenskaper inom rekryteringsprocessen.  
 
Frågeställningar: 

x Hur går bedömningsprocessen till? 
x Vilka personlighetsdrag efterfrågas hos arbetssökande programmerare? 
x Vilken betydelse har personliga egenskaper inom bedömningsprocessen? 

 
Avgränsningar 
Studien är begränsad till Sverige och yrkesverksamma personer som rekryterar 
programmerare. Den fokuserar enbart på betydelsen av personlighetsmässiga faktorer vid 
rekryteringsprocessen och kan följaktligen inte säga någonting definitivt om övriga faktorer.  
 

Tidigare forskning och studiens teoretiska ram 
Forskning om anställningsbarhet, rekryteringsprocessen och personlighetens relation till 
yrkesrollen som programmerare ger en grund för denna studie, inklusive den tolkning av 
studiens resultat som genomförs i studiens analyskapitel. 
 
Anställningsbarhet  
Det finns ingen vedertagen definition av begreppet anställningsbarhet och ordet har varierat 
i betydelse under olika tidsepoker och sammanhang. Begreppet handlar delvis om 
arbetsmarknadens förväntningar och individens förmåga att möta dessa förväntningar (Fejes 
och Sparrhoff, 2009; Mcquaid och Lindsays, 2005). Garsten och Jacobsson (2004) har i en enkel 
paraplydefinition definierat anställningsbarhet som en individs potential till en anställning och 
de konstaterar att arbetssökande individer är det vanligaste temat inom forskningen.  
 
Allvin et al. (2006) och Fugate och Kinicki (2004) understryker att förändringstakten på 
arbetsmarknaden har intensifierat och att det således blir centralt att kunna vara 
anpassningsbar för att kunna anses anställningsbar. Mcquaid och Lindsay (2005) är kritiska till 
att se anställningsbarhet som begränsat till en lista kompetenser och betonar att 
arbetsmarknadskonjunktur och andra personliga omständigheter som boenderegion kan ha 
stor betydelse för anställningsbarheten. Yorke och Knight (2003) ser anställningsbarhet som 
en uppsättning kunskaper och erfarenheter som i samband med personliga egenskaper ökar 
potentialen till en anställning. Även om ordet kan sägas inkluderas ovanstående faktorer är 
denna uppsats enbart fokuserad på anställningsbarhet i termer av personlighetsmässiga 
faktorer.  
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Rekryteringsprocessen 
En rekryteringsprocess innebär att företaget har någon form av metod för att göra ett urval 
av potentiella kandidater, som exempelvis kravspecifikationer, intervjuer, personlighetstest 
eller referenstagning.  Enligt Schmidt och Kahlke (2002) pekar forskning mot att de bästa 
metoderna har en tydlig anknytning till förväntade arbetsuppgifter. För att rekryterings-
metoden skall fungera förutsätts att den som rekryterar tillämpar metoderna på ett 
organiserat och noggrant sätt, för att på så vis kunna göra mer objektiva bedömningar vid 
urvalet av kandidater (Fellinger, 2002). Pernilla Bolander (2002) problematiserar detta synätt 
i sin avhandling och menar på att rekryteringsprocessen snarare är en intuitiv och informell 
process. 
 
En vanlig metod vid rekrytering är att företaget tar fram en kravspecifikation som består av 
både önskemål och nödvändiga krav. Kravspecifikationen innehåller ofta en del som beskriver 
de personliga egenskaper som efterfrågas (Andersson et al., 2016). Kinnunen och Parviainen 
(2016) betonar att rekryteringsbranschen ofta gör ett urval baserat på stereotypiska 
föreställningar om vad som anses viktigt inom en arbetsroll. Cook (2016) och Bolander (2002) 
belyser att företag ofta baserar sina personlighetsprofiler utifrån befintlig personal och att de 
tenderar att utveckla en sammanställning av optimala profiler för olika arbetsroller. Mlekov 
och Widell (2003) instämmer i att företag ofta anställer de som påminner om dem själva och 
som anses passa in i företagsnormen. De varnar för att detta leder till homosocial 
reproduktion, där de aktivt utesluter individer som inte passar in i normen och den rådande 
företagskulturen upprätthålls. De belyser ytterligare en faktor som bidrar till den homosociala 
reproduktionen; att när företagen har brist på tid använder de sig av tidigare 
kravspecifikationer istället för att ta sig tiden att anpassa kravspecifikationen efter en 
arbetsmarknad i förändring. Forsynt (2013) poängterar att alltför homogena grupper 
begränsar möjligheterna till innovation och nytänkande och att en stark social reproduktion 
sätter stopp för detta.  
 
Bedömning inom rekryteringsprocessen 
Redan på 90-talet kunde Ahrnborg Swenson (1997) se en trend som även styrks av Kinnunen 
och Parviainen (2016) och Granberg (2011); att rekryteringen kom att lägga större vikt vid 
personliga egenskaper, då den tidigare fokuserat nästan uteslutande på formell kompetens 
och yrkeserfarenhet. De tillägger att detta ställer högre krav på rekryterarens egen förmåga 
att kunna göra en bedömning kring vad som anses vara lämpliga egenskaper, vad som i 
jobbannonser brukar kallas personlig lämplighet.  
 
Intervjun som metod 
Intervjun är den urvalsmetod som används i högst utsträckning vid rekrytering och det som 
framkommer under intervjun har en dominerande roll vid den slutgiltiga bedömningen 
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(Fellinger, 2002). Malin Lindelöw (2016) förespråkar att intervjun ses som en rationell process 
och att den som intervjuar bör undvika att göra bedömningar baserat på intuition, 
fingertoppskänsla eller magkänsla. Kinnunen och Parviainen (2016) menar dock att 
rekryterare ofta utgår från en kombination av magkänsla och förnuft i sina bedömningar. 
 
Arbetspsykologiska tester 
Arbetspsykologiska tester inom rekrytering används för att förutsäga arbetsprestation och kan 
delas in i två olika typer; dels personlighetstester som oftast är av typen som mäter typisk 
prestation samt begåvningstester som mäter maximal prestation (Mabon, 2005; Skorstad, 
2011). De flesta personlighetstester av de som används på arbetsmarknaden har sitt ursprung 
i femfaktorteorin som beskrivs i ett nedanstående kapitel. Malin Lindelöw (2003) tar upp att 
personlighetstester har blivit vanligare inom arbetslivet, men att kvalitén på dessa test 
varierar och endast bör ses som ett komplement till intervjun. Hon lyfter vidare att nackdelen 
med personlighetstester är att de inte baseras på reella uppgifter och att kontextuella faktorer 
kan påverka resultaten. En kritik mot personlighetstester är att de genom förskönande och 
oärliga svar går att manipulera resultaten, vilket Mabon (2005) hävdar är ovanligt numera, då 
de flesta testerna är konstruerade för att motverka detta.  
 
Andra tester är olika former av begåvningstest som kunskapstester, arbetsprover eller allmän 
mental förmåga. De flesta begåvningstesterna fokuserar på problemlösning och logiska 
resonemang (Aronsson et al., 2012). En metaanalytisk studie från 1998 (Schmidt och Hunter) 
pekade mot att begåvningstester som mäter allmän mental förmåga visade sig ha högst 
validitet i sin förmåga att förutsäga framtida arbetsprestationer. Studien visade att 
arbetsprover hade ännu högre validitet men att de är kostsamma och kräver att individen är 
bekant med yrket sen tidigare. 
 
Referenstagning 
Schmidt och Hunter (1998) har sammanställt 85 år av forskning där forskare dragit den 
generella slutsatsen att referenstagning har låg prognosförmåga. De framhåller att referenser 
som metod är baserat på ett selektivt urval, där individen endast lämnar referenspersoner 
som förväntas säga någonting positivt, vilket är någonting som sänker prognosförmågan.  
 
Att passa in  
Att passa in på ett arbete kan delvis handlar om att arbetsuppgifterna passar, men även hur 
individen passar in i arbetslaget och företaget. Kristof (1996)  tar upp begreppen person-job-
fit, person-organisation-fit och person-group-fit. Person-job-fit handlar om huruvida individen 
besitter de egenskaper och erfarenheter som anses nödvändiga för att kunna utföra 
arbetsuppgifterna.  Person-organisation fit handlar om två aspekter; för det första om hur 
individen överensstämmer med företagets personlighet, värderingar och attityder. För det 
andra handlar det om hur väl individen kan komplettera organisationen kompetensmässigt. 
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Stafsudd (2003) är inne på samma spår och understryker vikten av att passa in i 
företagskulturens normer och värderingar. Person-team-fit handlar även den om hur individen 
stämmer in eller kompletterar, men i detta fall på nivån av en mindre arbetsgrupp (Kristof, 
1996).  
 
Personlighetsmässiga faktorer  
Personligheten genomsyrar våra beteenden vid såväl fritid som arbete. Under föregående 
kapitel arbetspsykologiska tester beskrevs hur personlighetstester visat sig kunna indikera på 
framtida arbetsprestationer. Med personlighetsmässiga faktorer innefattas i detta 
sammanhang personliga egenskaper, färdigheter och förmågor. Begreppet personlig 
lämplighet används i bemärkelsen personlighetsmässig lämplighet, även om det i övriga 
sammanhang kan ha bredare innebörder. Barrick och Mount (2005), Velasco (2012) och 
Mlekov och Widell (2003) har uppmärksammat att personlig lämplighet har fått större 
betydelse vid rekrytering.  
 
Personlighetsdrag  
Personlighetsdrag består av tanke- och beteendemönster. Ett sätt att förstå personlighet är 
enligt egenskapsteorin att den är som en unik samling personlighetsdrag, som i sin tur består 
av  en uppsättning egenskaper som karaktäriserar varje individ (Larsen och Buss, 2008).  
Personlighetsdrag är dessutom stabila, i bemärkelsen att de är återkommande egenskaper 
som påverkar våra beteendemönster på relativt likartade sätt även om vi befinner oss i skilda 
situationer Om en person är känslig eller extrovert, till exempel, skulle detta förväntas ta sig i 
uttryck i varierande sammanhang. (Larsen och Buss, 2008; McRae och Costa, 1997).  
 
Femfaktorteorin 
Studiens teoretiska utgångspunkt är femfaktorteorin, som har sina rötter i Gordon Alports 
forskning om personligheter (Moxnes, 2008). Denna teori fokuserar och beskriver följande 
fem dimensioner: 
 
Neuroticism relaterar till spektrat mellan känslomässig instabilitet och stabilitet. Högre på 
skalan kan det indikera på stress eller impulsivitet och kan uttrycka sig som oro och nervositet. 
När en individ ligger lägre på skalan uttrycker det sig i en belåtenhet, lugn och känslomässigt 
stabila. 
 
Extraversion som personlighetsdrag handlar om huruvida individen är utåtriktad, socialt 
engagerad och energisk eller inte. Individer med hög extraversion upplevs som entusiastiska 
och pratsamma i kontrast till de med låg extraversion som är mer distanserade och tystlåtna. 
 
Öppenhet som personlighetsdrag är relaterat till hur öppen individen är för nya upplevelser 
och det okända samt förmåga till fantasi. Individer med hög öppenhet är kreativa och 
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öppensinnade i kontrast till de med låg öppenhet som är mer konventionella, enklare till sättet 
och har mer fasta åsikter. 
 
Samvetsgrannhet är ett personlighetsdrag som handlar om hur disciplinerad, och målinriktad 
en individ är. Hög samvetsgrannhet indikerar på att individen är noggrann och effektiv i 
kontrast till de med låg samvetsgrannhet som beskrivs som ovarsamma och med brist på 
disciplin.  
 
Vänlighet som personlighetsdrag relaterar till huruvida individen kan anses sympatisk eller 
inte. Individer med hög grad av vänlighet är altruistiska, följsamma och har en förmåga att 
komma överens i kontrast till de med låg vänlighet som har problem med samarbete, är 
misstänksamma och lättirriterade (Pervin et al., 2005). 
 
Datalogisk tänkande, personlighet och programmering 

Inom datorvetenskapen används termen datalogiskt tänkande  (computational thinking) för 
att beskriva den formen av tänkande som är central inom programmering (Nygård, 2015). 
Termen handlar om problemlösningsförmåga, logisk förmåga och analytisk förmåga och är i 
sig en problemlösningsprocess (Wing, 2014).  Programmering handlar delvis om att kunna 
plocka isär problem till mindre beståndsdelar, men även om att kunna konstruera algoritmer 
(Nygård, 2015).   
 
Timo Gnambs (2015) genomförde en meta-analys där han undersökte sambandet mellan 
personlighetsdrag och fallenhet för programmering. Analysen använder sig av femfaktorteorin 
och kombinerar data från ett flertal forskare. Syftet med forskningen var att mäta vilka 
personlighetsdrag som var associerat med programmerare som gjorde mindre misstag, är 
fokuserade och mer kreativa inom utvecklingsprocessen. Med andra ord visade den på vilka 
som hade fallenhet eller vad Gnambs (2015) kallar för aptitude. Studien visade att 
samvetsgrannhet, introversion och öppenhet var personlighetsdrag som visade sig kunna 
förutsäga programmeringsförmåga. Utöver detta visade resultaten att fallenhet för 
programmering inte hade nån koppling till neuroticism eller låga värden av vänlighet, vilket 
enligt författaren går emot stereotypa föreställningar om programmerare.  
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Metod 
Kvalitativa intervjuer valdes som metod för undersökningen och totalt sex intervjuer 
genomfördes. Kvale och Brinkman (2014) förespråkar kvalitativa intervjuer när syftet är att 
undersöka individers upplevelse av ett särskilt fenomen. Metoden anses lämplig då det 
huvudsakliga syftet med uppsatsen var att ”belysa hur personlighet bedöms och värderas 
inom rekryteringsprocessen av programmerare”. Missivbrevet återfinns i bilaga 1 och 
intervjufrågorna, som utgick från studiens syfte, tidigare forskning och relevanta teorier, 
återfinns i bilaga 2. 
 
Urval och genomförande 
Företag och informanter valdes ut med hjälp av ett målinriktat urval som enligt Bryman (2011) 
är en vanlig metod för urval vid kvalitativ forskning. Kravet på företagen var att de arbetade 
med rekrytering och att de hade erfarenhet av att rekrytera programmerare. Målet med 
urvalet av informanter var att få kontakt med de inom företaget som hade störst erfarenhet 
gällande rekrytering av programmerare.  
 
Det var under en arbetsmarknadsmässa som kontakten med samtliga informanter 
etablerades.  Genom en presentation av min frågeställning och en förfrågan om möjligheten 
till en intervju, ledde det därefter vidare till att jag fick kontaktuppgifter till potentiella 
informanter. Sju relevanta företag var beredda att ställa upp och mailades därefter ca en vecka 
innan uppsatskursen började. I slutändan svarade sex så småningom då jag dessutom ringde 
vissa som inte svarade via mail. Intervjuer bokades in med samtliga informanter under en och 
samma vecka.  
 
I den utsträckning det var möjligt genomfördes fysiska intervjuer, men utifrån 
förutsättningarna kunde tre intervjuer endast genomföras via telefon. Fyra informanter var 
yrkesverksamma i Umeå och med tre av dessa genomfördes fysiska intervjuer i Umeå på deras 
kontor. Telefonintervjuer genomfördes med den fjärde informanten som var verksam i Umeå, 
samt ytterligare två informanter verksamma i Stockholm och Mellansverige. Bryman (2011) 
poängterar att telefonintervjuer brister i sin förmåga att kunna förmedla icke-verbala signaler 
och att informationen är av är lägre kvalitet vid telefonintervjuer. Av denna anledning var 
ambitionen att vara så tydlig som möjligt vid telefonintervjuerna, samt att vara lyhörd på vilka 
ord som informanten betonade.  
 
Samtliga intervjuer spelades in och intervjuerna varade i snitt 40 minuter. Dock, trots att 
intervjuerna spelades in fördes även anteckningar under samtliga intervjuer, där centrala 
delar noterades i syfte att fånga intressanta svar och mönster och för att underlätta relevanta 
följdfrågor mot slutet av intervjuerna. Att endast anteckna hade enligt Bryman (2011) utlöpt 
en risk för att forskaren förlorar värdefull information. Alla informanter fick besvara samma 
frågor för att mot slutet besvara följdfrågor som ansågs intressanta i sammanhanget. Detta 
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sätt att arbeta kännetecknar enligt Bryman (2011) semi-strukturerad intervju, där en fördel 
enligt honom är att intervjusvaren går att jämföra och sammanfatta. 
 
Studiens kvalitet, validitet och reliabilitet 
Validitet eller trovärdighet handlar om att forskaren verkligen mäter det som den avser att 
mäta (Bryman, 2011). I denna studie har en så hög validitet som möjligt eftersträvats, genom 
att forskningsområdet har ringats in och avgränsats. Intervjufrågorna har utformats och 
fokuserats på det som studien har haft för avsikt att studera. Reliabilitet  eller tillförlitlighet 
handlar om att minimera riskerna för slumpmässiga mätfel. Studien har genomförts med en 
så hög reliabilitet som möjligt, genom att bland annat genomföra en pilotstudie. Unden den 
processen kunde  otydliga frågeställningar justeras eller ersättas i syfte att minimera risken 
för att informanter skulle uppfatta frågorna olika. 
 
Forskningsetiska ställningstaganden  
Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska riktlinjer redogör för fyra olika principer att beakta 
vid forskning: Informationskravet, nyttjandekravet, samtyckeskravet och konfidentialitet-
skravet.  Informationskravet handlar om att informanterna skall informeras om intervjuns 
syfte och att det sker frivilligt. Redan vid första kontakten fick informanterna förklarat vad 
syftet var samt att de fick ta ställning kring huruvida de ville delta eller inte, vilket även 
uppfyllde samtyckeskravet. Vidare är Nyttjandekravet kopplat till användningsändamål och i 
detta fallet var det tydligt att intervjun skulle bli en grund för en uppsats som skulle publiceras. 
Jag bad även om tillåtelse att kunna spela in intervjuerna. Konfidentialitetskravet handlar om 
att informanterna inte ska kunna identifieras. Vid första kontakten med informanterna 
förtydligas att ingen information skulle publiceras som kunde knytas till dem personligen eller 
deras företag. Av denna anledning avidentifierades informanterna genom att det blev 
titulerade informant 1 till 6. Det är fortfarande möjligt att se vilken typ av företag det gäller, 
men dessa titlar bedöms vara så övergripande att det ej går att identifiera. Två av 
informanterna hade längre erfarenhet inom programmering och det ansågs relevant att 
redogöra detta. Detta är det närmaste som skulle kunna anknytas till personlig information. 
 
Pilotintervju 
En förstudie genomfördes, i form av en pilotintervju. Intervjun genomfördes första veckan och 
var viktigt för att kunna få idéer kring intervjuguidens utformning. Då jag inte hade någon 
färdig intervjuguide fick jag nöja mig med den övergripande frågeställningen. Informanten var 
väldigt kunnig inom området då han jobbat inom branschen i 20 år, där han under fem år hade 
intervjuat två personer i veckan. Det blev en gedigen introduktion till ämnet då han delade 
med sig fritt kring hur det kunde se ut. Det blev ofrånkomligen tydligt att ämnet var än mer 
komplext än vad jag trodde. Det gav exempelvis perspektiv på vilka olika typer programmerare 
som fanns på marknaden, samt hur deras personligheter ofta skiljde sig åt. Det blev tydligt att 
det fanns olika roller inom programmering och att det fanns en poäng med att försöka 
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undersöka dessa i de kommande intervjuerna. Ett intressant sidofynd från förstudien var att 
han menade att engelska rekryterare ”vunnit” sen början av 2000-talet. Med detta avsågs att 
engelska rekryterare hade varit speciellt framgångsrika, i den bemärkelsen att de var skickliga 
på att "fånga upp" talanger från olika europeiska länder. Av den anledningen använde han sig 
av engelska rekryterare för att få två lovande kandidater serverade varje vecka. Vidare 
betonade han vikten av att den arbetssökande skulle passa in i företaget och att detta var  en 
stor utmaning.  
 
Intervjuguide  
Intervjuguiden började ta sin form under de första dagarna av uppsatsen och det kändes 
viktigt att informanterna skulle få se intervjuguiden innan samt att de huvudsakliga frågorna 
var identiska. Pilotintervjun var ovärderlig för att komma igång och tänka bredare kring vilka 
frågor jag kunde ställa. Genom att reflektera kring min övergripande frågeställning och 
tidigare forskning kunde jag skapa ett antal relevanta intervjufrågor som fokuserade det som 
studien handlar om. Processen ledde till att jag satt med ett tjugotal frågor som jag sedan 
begränsade till 15 frågor, varav fem av dessa kategoriserades som möjliga frågor då jag var 
lite osäker. Därefter bad jag om feedback från min handledare samt två vänner vars kritiska 
öga jag litar på. Initialt var frågeställningen mer inriktad på färdigheter, förmågor och 
egenskaper, men i takt med den feedback jag fick blev frågorna mer koncentrerade kring 
termen personlighetsdrag, för att på så vis anknyta tydligare till frågeställningen. I denna 
process fokuserades och preciserades också studiens syfte och frågeställningar. Bryman 
(2011) uppmärksammar att forskaren bör undvika slutna frågor eller ledande frågor och 
intervjuguiden utformades för att undvika detta.  
 
Databearbetning 
Bearbetningen av intervjuerna påbörjades genom att de transkriberades med hjälp av ett 
program som heter InqScribe. Kodningen av datan påbörjades genom att följa Brymans (2011) 
direktiv om läsa igenom de transkriberade intervjuerna utan att reflektera över möjliga 
tolkningar. Därefter lästes texten med avsikten att urskilja generella teman och intressanta 
aspekter. Detta ledde efter upprepade genomläsningar till en samling nyckelord och teman. 
Den största delen av innehållet kunde kodas med hjälp av de formulerade frågeställningarna 
i bakhuvudet. Utöver de koder som tydligt anknöt till frågeställningen kunde dessutom 
ytterligare intressanta teman urskiljas och relateras till forskningslitteraturen. Dessa var bland 
annat konsultmässighet, teamfit och företagskultur. De två sistnämnda sammanfattades 
under temat Att passa in och kunde relateras till vad forskningslitteraren (Kristof, 1996)  
kallade person-organisation-fit samt person-group-fit. Begreppet Konsultmässighet var initialt 
ett separat tema men kategoriserades därefter under efterfrågade personlighetsdrag.   De 
teman som med tiden utkristalliserades finns presenterade i resultatkapitlet. 
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Resultat 
Intervjuanalysen gav fem huvudteman: Bedömningsprocessen, generellt efterfrågade 
personlighetsdrag, Att passa in, efterfrågade personlighetsdrag inom olika roller och 
betydelsen av personliga egenskaper. Inledningsvis presenteras studiens informanter och 
därefter de fem teman som utgör studiens viktigaste resultat. 
 
Samtliga informanter beskrivna nedan var involverade i rekryteringsprocessen och tre av sex 
arbetade med att rekrytera åt andra företag.  
 
Informant 1 – Rekryteringsföretag. Personalvetarprogrammet. Har programmering som ett av 
sina fritidsintressen. 
Informant 2 - Statlig myndighet. Civilingenjörsprogrammet.  15 år inom systemutveckling. 
Informant 3 – Finansföretag. Personal- och arbetslivsprogrammet. 
Informant 4 – Systemutvecklingsföretag. Civilingenjörsprogrammet. Fem år systemutveckling. 
Informant 5 – Rekryteringsföretag. Personalvetarprogrammet. 
Informant 6 – Rekryteringsföretag. Personalvetarprogrammet. 
 
Ovanstående siffror återfinns efter varje intervjucitat i föreliggande resultatkapitel, för att 
tydliggöra vem av informanterna som sade vad. 
 
Bedömningsprocessen 
För att göra en bedömning av personlighetsdrag använde företagen i de flesta fall en 
personlighetsmässig kravprofil för att precisera vad de sökte efter. En personlighetsmässig 
kravprofil togs antingen fram själv eller i samråd med kunder då vissa av företagen rekryterade 
åt andra företag. Därefter använde samtliga företag en kombination av intervjuer och 
referenstagning för att bedöma personlighetsdrag. Utöver detta använde fyra av sex olika 
former av personlighetstest, kunskapsprov eller problemlösningstest för att bedöma 
personlighet och mental förmåga. 
 
De flesta var överens om att intervjun utgjorde grunden för personlighetsbedömningen, men 
det varierade hur de gick till väga för att bedöma detta. Vid intervjuerna var det oftast minst 
två personer involverade i bedömningsprocessen, ofta en kombination av en sakkunnig inom 
IT och en HR-person som i samråd gjorde en helhetsbedömning. De flesta använde en 
intervjuguide men betonade vikten av att ställa följdfrågor. Vanliga frågor som betonades var 
vilken roll individen oftast tar på arbetsplatsen eller hur individen hade upplevt samarbete och 
konflikter inom arbetslivet. För att fokusera detta kunde de exempelvis få beskriva hur de 
hanterat en situation där de arbetat med någon de inte gillar. Både vad och hur individen 
svarade ansågs betydelsefullt i bedömningen. Tre av sex betonade att de använde någon form 
av kompetensbaserad intervju där grundprincipen var att den intervjuade uppmanades ge 
konkreta exempel från arbetssituationer. Det lyftes fram som ett sätt att inte bara gå på 
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magkänsla, men en rekryterare betonade att intervjun gav en känsla för om individen skulle 
passa in i gruppen. 
 
Referenstagningen innebar att informanterna oftast kontaktade minst två personer som 
individen uppgett, och vissa fall använde de sig av interna referenser som redan kände 
personen. Referenstagning ansågs av de flesta som en del av en helhelhetsbedömning men 
det varierade mycket i vilket värde informanterna lade i detta. Det betonades av de flesta att 
individer ofta väljer referenspersoner som talar gott om dem och att det följaktligen kunde 
vara missvisande. En informant tog fram ett exempel på hur han kan uppleva en individ som 
så blyg att den ej skulle fungera i sociala situationer, men att han vid referenstagning kunde 
få klargjort huruvida detta var ett problem eller inte. Han betonade att det i vissa fall var så 
att individen med tiden blev mer bekväm på sin arbetsplats och referenspersonen kunde 
klargöra detta. En informant lyfte fram att ”referenstagning har ingen superhög validitet, men 
om referenspersonen får ge konkreta exempel höjer validiteten” (1). En informant menade 
att ”med en trovärdig referens kan man komma långt” (6) och majoriteten såg det som ett bra 
verktyg. De flesta såg det som en del av en helhetsbedömning och en informant konstaterade 
att referenser sällan fäller en kandidat. 
 
Olika former av tester användes på de flesta företagen för att bedöma både personlighet och 
mental förmåga. Syftet med testerna sågs av de flesta som ett sätt att stämma av huruvida 
det stämmer överens med intervjun och användes således som ett komplement. Majoriteten 
använde sig av ett test som på något sätt ansåg sig mäta hur individen agerar i en 
arbetssituation eller vilken roll de oftast tar i ett gruppsammanhang. I flera fall får den testade 
själv vara med och kommentera resultaten då testen enligt en informant har nackdelen att 
frågorna kan tolkas så olika. En informant såg det som att ”det säger inte hur någon är utan 
hur man skattat sig” (3). En annan informant tyckte att ”personlighetstest kan ge underlag för 
att vidare efterforska kring vad personen har för utmaningar och styrkor” (6). De vanligaste 
testen baserades på femfaktorteoirin och det var OPQ- och MAP-testet, som distribueras av 
testföretaget Assesio, som var de vanligaste testmetoderna. En fördel med OPQ-testet var 
enligt informanterna att de kunde se hur konsekvent individen varit gentemot normgruppen 
som genomfört testet tidigare. På så vis kan de få en indikation på om individen svarat ärligt 
på testet. En informant underströk att ”personlighetstest har lite relevans utan något 
grundarbete”(5).  Samma informant använde sig sällan av personlighetstester vid 
rekryteringen av programmerare, utan föredrog då kunskapstester. Kunskapstester, 
arbetsprover eller problemlösningstest var en annan typ av tester som användes av de flesta. 
Det används för att avgöra problemlösningsförmåga eller logisk förmåga och de ansågs 
relevanta i bedömningen av önskvärda personlighetsdrag hos programmerare.  
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Även om intervjutillfället sågs som grunden i bedömningen ansåg de flesta att kravprofilen, 
referenser och tester alla var betydelsefulla delar av en helhet, som en av informanterna 
uttryckte det: ”Man ser det som en cirkel, allt sammantaget så gör man en bedömning” (3). 
 
Generellt efterfrågade personlighetsdrag 
Under intervjuerna diskuterades begreppet personlighetsdrag och deltagarna informerades 
om att det inom ramen för denna studie var ett brett begrepp som kunde innefatta 
färdigheter, förmågor och egenskaper för att vidga definitionen. Tre av sex ansåg att 
problemlösningsförmåga var det främst efterfrågade personlighetsdraget. I relation till 
problemlösningsförmåga framhävdes främst logisk förmåga som besläktat, men även 
analytisk förmåga och noggrannhet.  
 
Tre av sex betonade vikten av samarbetsförmåga som den viktigaste förmågan då de 
arbetssökande förväntades kunna arbeta i grupp, vilket en informant uttryckte det som att 
”det finns en ganska låg efterfrågan på personer som vill sitta i en garderob och peppra kod” 
(5). Samma informant tog upp att de sällan jobbade med programmerare som är isolerade i 
sitt arbete, och att dessa individer generellt hade det väldigt svårt på arbetsmarknaden. 
Samarbetsförmåga beskrevs ofta i relation till social och kommunikativ förmåga. Två 
informanter tog upp att det inte var något problem med att vara tystlåten, men en informant 
var tydlig med att hen inte gick vidare med de som bedömdes ha låg kommunikationsförmåga. 
Två av arbetsplatserna som inte var rekryteringsfirmor beskrev det som att deras arbetssätt 
utgick alltmer från en sammanblandning av roller som tidigare varit mer skilda, där 
programmerare och andra nu hjälps åt mer med arbetsuppgifterna. Det uttrycktes av en 
informant som att det ”handlar om att man ska kunna hjälpas åt och ta olika arbetsuppgifter, 
men självklart har man större kompetens inom något område” (2). I denna form av arbetsmiljö 
ansågs kravet på samarbetsförmåga vara ännu högre, men också att man var mer anpasslig i 
sitt arbetssätt. 
 
Två av sex ansåg att ambition och vilja ofta ledde till en bra anställning och som en informant 
betonade att ”Vill man så kan man” (3) och att den anställda ofta kan lära sig om den har 
drivet. I detta sammanhang nämndes ofta viljan att lära sig nytt och en tillhörande nyfikenhet. 
 
Sist men inte minst framhävdes en tendens på marknaden att bli mer riktade mot kunderna, 
vilket ställer krav på att de som sitter och programmerar ska kunna ha kontakt med kunderna. 
Detta beskrivs av 3 av 6 informanter som att det efterfrågas mer konsultmässighet vilket i sin 
tur involverar en affärsmässig och säljande kompetens där en informant såg det som att 
”marknaden inom allt bli mer och mer utåtriktad, många tar bort säljfunktioner.” (1). 
Företagen sparar pengar genom att låta programmeraren sälja istället för att anlita en säljare. 
En annan informant såg konsultmässig som ”utåtriktad och kontaktskapande, så att man på 
ett proffsigt sätt kan bemöta kund, att man kan åka till ett företag och sätta sig och jobba och 
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va en medarbetare som är samarbetsvillig och sköter jobbet på ett snyggt sätt”(6). Samma 
informant tog upp att vissa programmerare kunde ha brist på optimism och att de ”kan va lite 
för realistiska när de träffar kunder, att de kunde va mer säljiga”. 
 
Att passa in 
Ytterligare en aspekt som informanterna bedömde, var hur den arbetssökande skulle passa in 
i arbetslaget eller den övergripande företagskulturen. Informanterna presenterande varierade 
perspektiv på vad det innebär att passa in i ett arbetslag eller företaget. En informant inom 
rekryteringsbranschen menade att ”i grund och botten har man oftast befintlig personalstyrka 
som bas för att ta fram personlighetsmässiga kravprofiler, lika människor jobbar bäst”. 
Samtidigt betonade en annan två informant att det var viktigt att få rätt dynamik i arbetslaget. 
En av dem förklarar; ”en person kanske passa bra i ett team, men inte i ett annat, att man 
fångar upp varandra” (3). Det kunde handla om att rekryteraren såg ett behov av en informell 
ledare eller en särskild mentalitet i gruppen och en tredje informant såg det som att det var 
viktigt att ”man är en del i gänget” (4). Två informanter tog upp betydelsen av att passa in i 
den övergripande företagskulturen, där en informant såg det som att ”varje företag har sin 
personlighet, ska man förenkla det extremt mycket så kan man säga att alla passar nånstans” 
(1). 
 
Efterfrågade personlighetsdrag inom olika roller 
De flesta informanterna beskrev front- och back-end som de vanligaste rollerna inom 
programmering. Front och back-end handlar om var i programmeringsflödet programmeraren  
skriver sin kod, där back-end är mer hårdvarunära och fokuserat på funktion, i kontrast till 
front-end som är närmare användarupplevelsen och det grafiska gränssnittet. Två informanter 
kunde inte se front och back-end som skilda roller då de menade att den synen var förlegad 
och att rollerna flyter ihop. De såg snarare front- och back-end som var i 
programmeringsflödet individen skriver sin kod. Hälften av informanterna tog dock upp dessa 
två kategorier som de vanligaste rollerna inom programmering. Det var främst 
rekryteringsfirmorna som lyfte den synen men en informant såg det mer som arbetsområden 
än roller. I övrigt framkom olika titlar som systemarkitekt eller systemanalytiker, där 
arkitekten arbetar mer med hur allt hänger samman och systemanalytikern arbetar med att 
ta fram krav vid utvecklingen av specifika system. Dessa roller lyftes dock inte fram på samma 
sätt och är inte lika fokuserade på just programmering, men sågs av informanterna som en 
viktig del inom systemutveckling.  
 
Det framkom redan i pilotintervjun att de personligheter som återfanns inom front- respektive 
back-end kunde skilja sig tydligt rent personlighetsmässigt. En annan informant ansåg att det 
var två helt skilda personligheter som arbete inom front- och back-end. Trots detta rådde en 
konsensus bland informanterna om att det till stor del efterfrågades samma personlighetsdrag 
inom båda dessa arbetsområden. En av informanterna betonar att det är svårt att se front och 
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back-end som skilda roller, speciellt vad avser seniora programmerare med längre erfarenhet, 
då de är kompetenta att arbeta över hela kedjan/flödet och kallas ofta fullstack-
programmerare.   
 
En skillnad som dock lyftes fram var att front-end-programmerare arbetar mer med 
användarvänlighet och måste således kunna förstå användarperspektivet och inom front-end 
är det ”bra att ha människor som kan visualisera hur andra människor förstår” (5) tillade en 
informant. Ofta hade front-end mer kontakt med kund vilket ställde högre krav på att de var 
konsultmässiga och kunde bemöta sociala situationer på ett proffsigt sätt. En informant tog 
upp att front-end-programmerare förväntas kunna resonera med andra i större utsträckning. 
Två informanter tog vidare upp att back-end ställde högre krav på logisk förmåga och sinne 
för detaljer. 
 
Betydelsen av personliga egenskaper 
Fem av sex informanter ansåg att personliga egenskaper var viktiga och att det var minst 50 
% av vad som ledde till en anställning. Två informanter var tydliga med att personliga 
egenskaper var 80 % i relation till praktisk kompetens, där en utvecklade med ”att man har 
gått flera programmeringskurser och är superteknisk – det räcker inte”. En informant skiljde 
sig i sitt resonemang då hen menade att ambition och vilja var viktigast, följt av praktisk 
kompetens och sist övriga personliga egenskaper. Informanten såg det som att hantverket var 
det viktigaste och att det var lättare att lära sig nya tekniska färdigheter än att ändra sin 
personlighet. Informanten menade dock att det sällan ledde till en anställning om det inte var 
”check” på personliga egenskaper. Detta gick i linje med vad en annan informant sett inom 
rekrytering; ”att i slutändan landar det ofta på 50/50 mellan personliga egenskaper och 
praktisk kompetens”(1). 
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Analys 

Bedömningsprocessen 
Av studiens resultat framgick att personlighetsmässiga kravprofiler, intervjuer, referens-
tagning och olika former av tester är vanliga delar vid bedömningsprocessen. Intervjun ansågs 
av de flesta som den mest centrala delen vid bedömningen. 
 
Kravprofil nämndes kort men ingen utvecklade hur de konkret använde kravprofilerna i 
bedömningsprocessen. Antingen tas det för givet att den är relevant och anpassad efter den 
rådande arbetsmarknaden, eller så skulle det enligt Mlekov och Widell (2003) kunna bero på 
tidsbrist och att det är lättare att plocka fram en gammal kravprofil. Bolander (2002) och Cook 
(2016) instämmer i att företag ofta baserar sina profiler utifrån befintlig personal och ur detta 
perspektiv kan det framstå som en förklaring till varför informanterna inte utvecklade sina 
resonemang mer kring detta. En annan anledning är kopplad till att andra delar av 
bedömningsprocessen ansågs mer betydelsefull att utveckla kring, samt att frågeställningarna 
inte var riktade mot kravprofilens utformning.  
 
Intervjuer beskrevs som det mest centrala beslutsunderlaget vid bedömningen av önskvärda 
personlighetsdrag, vilket är i enlighet med Fellinger (2002) som påpekar att intervjun har en 
dominerande roll relativt till andra bedömningsmetoder. De flesta lyfte fram att de var noga 
och gjorde vad de kunde för att den intervjuade skulle få en rättvis chans och att de inte bara 
gick på magkänsla. Malin Lindelöw (2003) förespråkar en liknande attityd där intervjun och 
rekryteringen i sin helhet bör ses som en rationell process. Hon utvecklar detta med att 
intervjun bör hålla sig till frågor som är relevanta till kravprofilen, samt att den som intervjuar 
bör sträva efter att vara saklig och vara uppmärksam på när bedömningar görs på magkänsla. 
Tre informanter instämde att de använde sig av en liknande intervju eller rekryteringsmetod 
som Malin Lindelöw (2003) kallar kompetensbaserad rekrytering, där ett en central metod är 
att fokusera och diskutera konkreta händelser och situationer med direkt relevans för yrket 
och arbetsuppgifterna. Oavsett vilken metodik som användes beskrev de flesta informanterna 
vikten av att förbereda genomtänka frågor inför intervjun. Lindelöw (2003) förespråkade att 
rekryteringen bör ses som en rationell process. Kinnunen och Parviainen (2016) poängterar 
dock att rekrytering oftast utgår från en kombination av förnuft och känsla. Det är i enlighet 
med hur en av informanterna beskrev processen av att sätta ihop ett team; att känslan för 
vem som skulle passa in i gruppen var så tydlig. 
 
Referenstagning beskrevs med varierade ordalag och uppfattades som en del av en 
helhethetsbedömning och användes av samtliga informationer. De flesta poängterade att 
metoden och de slutsatser som drogs angående den sökandes lämplighet var baserat på ett 
selektivt urval, i bemärkelsen att de arbetssökande valde referenser som mest talade positivt 
om dem. Det stämmer med Schmidt och Hunter (1998) som utifrån 85 års sammanställd 
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forskning visat att metoden har låg prognosförmåga eftersom det enligt Schmidt och Hunter 
(1998) handlar om selektiva urval. 
 
Arbetspsykologiska tester delades in i två olika typer: Å ena sidan personlighetstester, å andra 
sidan olika former av begåvningstester eller kunskapsprov. Det rådde ingen samstämmighet 
huruvida personlighetstester var relevanta i sin bedömningsförmåga. Detta skulle kunna bero 
på vad Malin Lindelöw (2003) uppmärksammar; att testerna för det första varierar i kvalitet, 
och för det andra är de inte baserade på reella uppgifter, samt att språkliga och kontextuella 
faktorer kan påverka resultaten. En av informanterna inom rekryteringsbranschen tog som 
exempel upp att hen uteslöt att använda personlighetstest när kunden inte ansågs mottaglig 
för en nyanserad tolkning av resultat. Detta förklarar Lindelöw (2003) med att 
personlighetstester ställer höga krav på den som tolkar testet, samt att den som gör testet 
bör dela en liknande förståelse för testets innehåll. 
 
Utöver personlighetstest använde de flesta någon form av begåvningstest för att mäta logisk- 
och problemlösningsförmåga då dessa förmågor ansågs särskilt betydelsefulla inom 
programmering. Schmidt och Kahlke (2002) betonar att de bästa bedömningsmetoderna bör 
ha en anknytning till förväntade arbetsuppgifter, vilket i detta fall framstår som en 
förklaringen till att användningen av dessa tester var så utbrett. Arbetsprover har visat sig ha 
den högsta prognostiska validiteten av alla bedömningsmetoder i metaanalytiska studier, men 
att de kräver att individerna redan är insatta i yrket (Schmidt och Hunter, 1998). Som nästa 
avsnitt utreder vidare är logisk- och problemlösningsförmåga högt efterfrågade. 
Arbetssökande programmerare med god förmåga att tänka logiskt och att lösa problem är 
efterfrågade (vilket utvecklas ytterligare i nästa avsnitt). Av denna anledning gränsar 
begåvningstesterna till arbetsprover, eftersom innehållet överensstämmer i stor utsträckning, 
och detta förklarar också varför användningen av problemlösnings- och logisktester är så pass 
vanliga verktyg inom rekryteringsprocessen. 
 
Generellt efterfrågade personlighetsdrag 
Studiens resultat har visat att problemlösningsförmåga och samarbetsförmåga är de främst 
efterfrågade förmågorna. Utöver detta beskrevs konsultmässighet som någonting som ofta 
saknades och hos arbetssökande programmerare, men som trots detta ansågs attraktivt på 
dagens arbetsmarknad.  
 
Problemlösningsförmåga beskrevs ofta anknutet till logiska förmågor och även noggrannhet.  
De flesta använde någon form av logik eller problemlösningstest för att bedöma dessa 
förmågor. Inom datorvetenskapen används termen datalogiskt tänkande som synonymt med 
problemlösningsförmåga och logiskt tänkande, vilket Karin Nygård (2015) anser vara den 
centrala formen av tänkande vid programmering. Hon beskriver att programmering förutom 
att konstruera algoritmer kräver att kunna plocka isär problem till mindre beståndsdelar. 
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Denna process kräver att programmeringen är noggrann. Noggrannhet är förknippat med 
personlighetsdraget samvetsgrannhet som Timo Gnambs (2015) i sin metaanalytiska studie 
visade på var viktigt inom programmering. Ingen av informanterna utvecklade någonting om 
betydelsen av kreativ förmåga vid problemlösning, i kontrast till Timo Gnambs (2015) som i sin 
studie kunde påvisa ett samband mellan personlighethetsdraget öppenhet och god 
problemlösningsförmåga hos programmerare. Öppenhet som personlighetsdrag har ett 
samband med kreativ förmåga och en öppenhet för det okända (Pervin et al, 2005) och av 
denna anledning är det anmärkningsvärt att informanterna inte talades mer om det. 
 
Samarbetsförmåga ansågs centralt då individerna ofta förväntades kunna arbeta i grupp. Att 
samarbeta förknippades även med god anpassningsförmåga och social förmåga. 
Samarbetsförmåga kan anknytas till personlighetsdraget vänlighet som ansluter till förmågan 
att komma samarbeta, komma överens och vara följsam (Pervin et al., 2005). Timo Gnambs 
(2015) diskuterar en stereotyp bild av programmerare som att de skulle vara dåliga på att 
samarbeta. Det som talar emot detta är att personlighetsdraget vänlighet fick helt normala 
utslag vid hans metaanalytiska studie. Det är nämnvärt att han endast valt ut de 
programmerare som anses ha fallenhet för yrket och att det av den anledningen präglar 
studien och kan följaktligen inte anses representativt för alla programmerare. 
Anpassningsförmåga beskrevs i samband med samarbetsförmåga och detta är någonting som 
Fugate och Kinicki (2008) anser är essentiellt för att kunna förbli anställningsbar på dagens 
arbetsmarknad. De beskriver arbetsmarknadens förändringstakt som ytterligare en anledning 
till att utveckla anpassningsförmåga. Detta gäller för alla branscher, men 
Ekonomistyrningsverket (2017) påpekar att särskilt IT-branschens snabba förändringstakt 
ställer nya kompetenskrav på arbetarna.  
 
Konsultmässighet beskrevs i studiens resultat som någonting som ofta saknades bland 
arbetssökande programmerare, men att det ändå ansågs som mycket attraktivt på 
arbetsmarknaden. Det innebar att individen förväntades kunna vara utåtriktade och säljande. 
I ljuset av Timo Gnambs studie (2015) kan vi ana vad detta beror på, då personer med fallenhet 
för programmering tenderar att ha låga nivåer av personlighetsdraget extraversion. 
Extraversion är förknippat med att vara utåtriktad och pratsam, i kontrast de med låg 
extraversion som är mer tillbakadragna och tystlåtna (Pervin et al.,2005). Höga nivåer av 
extraversion framstår som en förutsättning för att kunna vara konsultmässig fullt ut. Det 
förefaller av den anledningen inte naturligt för dessa individer att agera konsultmässigt, då 
dessutom Furnam och Fudge (2008) genom deras forskning och metaanalys kunnat visa att 
god säljförmåga har ett samband med höga nivåer av extraversion.  
 
Att passa in 
Resultaten visar att det är viktigt att den sökande kan passa in i gruppen och företaget. Å ena 
sidan kunde det handla om att det fanns företagskultur där man ansåg att ”lika jobbar bäst” 
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och att det var viktigt att vara en i gänget. Å andra sidan beskrev informanterna att man ibland 
efterfrågade en specifik personlighet för att få rätt dynamik och komplettera arbetsgruppen, 
t.ex. att gruppen behövde en informell ledare.  
 
Stafsudd (2003) poängterar att utöver egenskaper är det dessutom viktigt att kunna passa in 
på ett företag. Att företaget ofta anställer de som de anser passa in i företagsnormen anser 
Mlekov och Widell (2003) är vanligt på arbetsmarknaden. Utöver detta delar de åsikten med 
andra forskare om att företag ofta baserar sina personlighetsprofiler på befintlig personal 
(Cook, 2016; Bolander, 2002). En informant inom rekryteringsbranschen tog upp just detta, 
att företagen baserade sina profiler utifrån sin befintliga personalstyrka, och att varje företag 
har sin egen personlighet. Mlekov och Widell (2003) understryker dock att det finns en risk för 
en överdriven homosocial reproduktion, där samma sociala normer reproduceras och som 
Forsynth (2013) menar kan leda till stagnerad innovation. 
 
Efterfrågade personlighetsdrag inom olika roller  
Front- och back-end beskrevs i resultaten som de vanligaste rollerna inom programmering, 
men det betonades att de ofta flöt ihop. I stort sett samma personlighetsdrag efterfrågades 
inom dessa roller, men att personligheterna inom respektive område kunde skilja sig ganska 
tydligt.  
 
Det var främst rekryteringsföretagen som betonade front- och back end som specifika roller, 
men de övriga informanterna såg det mindre som roller och att de flöt in i varandra. De var 
dock överens om att det var möjligt att se front- och back-end som två övergripande 
arbetsområden, men att några ställde sig kritiskt till att kalla det roller. Kinnunen och 
Parvianen (2016) iakttar en tendens i rekryteringsbranschen att utgå från stereotypiska 
föreställningar, vilket i detta fall skulle vara de stereotypa rollerna. Ytterligare en förklaring 
som anknyter till detta är att de flesta rekryterarna inte hade någon fördjupad 
programmeringskunskap själva. 
 
De flesta ansåg att de efterfrågade personlighetsdragen till stor del var liknande inom front- 
och back-end. Trots detta poängterade två informanter att de som arbetar mer med front-
end arbetar med användarperspektivet och att de därför bör kunna sätta sig in hur människor 
tänker. Utöver detta hade de i större utsträckning kontakt med kunder och med detta menade 
informanterna att det ställde högre krav på social förmåga. 
 
Betydelsen av personliga egenskaper 
Resultaten klargjorde att personliga egenskaper ansågs mycket viktigt av de flesta 
informanterna – minst lika viktigt som praktiskt kunnande. Forskningen har visat på att 
personliga egenskaper har fått större betydelse i relation till erfarenhet, praktiskt kunnande 
och formell kompetens (Swenson, 1997; Granberg, 2011; Kinnunen och Parviainen, 2016). 
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Detta ställer högre krav på rekryteraren och ofta talas det om personlig lämplighet som att 
det till stor del handlar om personliga egenskaper (Granberg, 2011). Barrick och Mount (2005), 
Velasco (2012) och Mlekov och Widell (2003) ser samma trend, att personlig lämplighet har 
fått större betydelse vid rekryteringsprocessen. 
 

Avslutande diskussion 
Metoddiskussion 
Om jag skulle gjorde om studien hade jag gjort mer research kring vilka företag som fanns 
tillgängliga inom branschen. Jag kände till några företag sen tidigare och det var mer en 
tillfällighet att jag hittade alla informanter på Uniaden. Det var initialt tanken att kontakta 
dessa företag via mail eller telefon men nu fick jag en personlig kontakt direkt vilket var väldigt 
praktiskt. Det hade varit intressant att komplettera studien med enkäter som använder sig av 
personlighetsdragen beskrivna inom femfaktormodellen, där informanterna hade fått fylla 
vilka personlighetsdrag som de anser efterfrågas. Att enbart använda enkäter hade varit 
endimensionellt och inte gett samma möjlighet till att förstå sammanhangen som vid 
intervjustudier. Exempelvis tror jag inte att betydelsen av att passa in hade uppenbarat sig på 
samma sätt.  
 
Under själva intervjuprocessen uppstod reflektioner om frågorna i intervjuguiden. Det var 
särskilt en fråga som till början missuppfattades; ”Vilka är de vanligaste rollerna inom 
systemutveckling/programmering?” som följdes av ”Vad karaktäriserar dessa roller”. 
Följdfrågan var någonting som framstod som otydlig för två informanter, vilket Bryman (2011) 
är inne på när han varnar för mångtydiga frågor. I takt med den tredje intervjun justerades 
denna formuleringen till ”Vad kännetecknar dessa roller?”. Vidare betonar Bryman (2011) att 
intervjuaren bör undvika alltför generella frågor och av den anledningen tillades ett 
förtydligande, att rollerna kunde handla om olika arbetsområden och vad som kännetecknar 
dessa. Det var ofta där det kunde knyta sig en aning när det kommer till själva intervjuflödet. 
Det hade även att göra med att det kunde variera hur informanterna såg på dessa roller, samt 
vad som skiljde en roll från ett arbetsområde. Jag begränsade antalet frågor i intervjumallen 
och ställde till stor del samma frågor till alla, där intervjufrågorna hade en tydlig koppling till 
den övergripande frågeställningen. Frågorna ämnade att anknyta till syftet och fråge-
ställningen från olika vinklar men jag var noga med att det inte skulle bli för många. Detta 
gjorde det enklare att sedan använda syfte och frågeställning som bas för att tematisera 
resultaten. Det framstod då förvånansvärt lätt att med tiden hitta de teman som blev 
huvuddelarna i resultatkapitlet. En annan sak som var rolig och för mig aningen förvånande, 
var hur informanterna gladeligen delade med sig av sin tid och att den övervägande 
majoriteten av de tillfrågade ställde upp. Från en början sålde jag in idéen om en intervju som 
en möjlighet för dem att reflektera över sin yrkesprofession och att de kunde ta del av 
resultaten. Det visade sig vara ett framgångsrikt recept och jag är tacksam för att de ställde 
upp och delade med sig så utförligt.  
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Att arbeta själv hade både sina förmåner och utmaningar. Det gick att planera självständigt, 
se till att strukturen följde mitt ursprungliga tänk och revideringar gjordes i samråd med mitt 
eget intellekt. Min handledare var förstås instrumentell och mycket värdefull i processen av 
att förtydliga mina idéer och resonemang. Ibland kunde jag fastna i processen, som 
exempelvis när det jag stod där och hade sex intervjuer att transkribera själv. Det var mycket 
annat som kunde distrahera då den processen inte kändes stimulerande. I samma vända var 
jag i akt att söka jobb, gå på arbetsintervjuer och mycket mental energi gick åt till att 
förbereda, genomföra och ta beslut kring dessa utomstående processer.  
 
Resultatdiskussion och slutsatser  
Studiens syfte och frågeställning fick en tydlig plats i resultat och analysavsnitten vilket jag 
hoppas bidrog till en röd tråd i uppsatsen. Jag vill påstå att mycket kom fram trots det 
begränsade urvalet. Det blev tydligare hur bedömningsprocessen går till samt vilka 
personlighetsdrag som värderas. Betydelsen av personliga egenskaper berördes men endast 
på ett ytligt plan. 
 
Resultat och analys överensstämde i att intervjun var det centrala bedömningsmoment av 
kandidaters önskvärda personlighetsdrag, men även olika former av begåvningstester ansågs 
relevanta. Studiens resultat indikerade på att, problemlösning, logisk förmåga och 
samarbetsförmåga som förutsättningar för att kunna anses anställningsbar som 
programmerare. Utöver detta visade studien att konsultmässighet var en särskild färdighet 
som gjorde arbetstagaren attraktiv på arbetsmarknaden. Forskning (Gnambs, 2015) 
indikerade på att det var sällsynt att stöta på individer som kombinerade en fallenhet för 
programmering och som samtidigt var utåtriktade och säljande. Vidare visade resultaten från 
samma studie (Gnambs, 2015) att kreativ förmåga var relevant för att hitta nya lösningar på 
problem inom programmering. 
 
Förutom att denna studie vara intressant för studie- och yrkesvägledare, arbetsförmedlare, 
rekryterare och arbetssökande programmerare tror jag dessutom att den kan vara intressant 
för utbildningsanordnare. I detta fall syftar jag bland annat på datorvetenskapsprogrammet  
och huruvida de integrerar samarbetsövningar av olika slag under sin utbildning eller inte, då 
detta visat sig vara så betydelsefullt i studiens resultat.  
 

Relevans för yrkesutövning 
De konkreta implikationerna för hur en studie- och yrkesvägledare kan använda denna 
kunskap är flerfaldig. I kontakt med presumtiva programmerare kan de uppmuntra  att de 
utvecklar sin problemlösningsförmåga, både i bemärkelsen att de utvecklar sin logiska 
förmåga men även mer kreativ problemlösning. I skolsammanhang blir kärnämnet matematik 
särskilt relevant då det bygger på logik och problemlösning. Om vägledaren stöter på myten 
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om programmeraren som en isolerad arbetsroll kan vägledaren informera betydelsen av 
samarbetsförmåga och att programmerare i stor utsträckning jobbar i arbetslag där 
kommunikation och anpassningsförmåga är centralt. Detta anknyter till den mer utåtriktade 
konsultmässigheten som gör arbetstagaren mer konkurrensmässig på marknaden. Konsult-
mässighet relaterades till säljförmåga ansågs som någonting som saknades bland 
arbetssökande programmerare. Detta skulle indikera på att det finns en god arbetsmarknad 
inom IT-branschen för de som har eller utvecklar en god säljförmåga och dessutom har 
tillräcklig förståelse för det tekniska i sammanhanget. En programmerare med god praktisk 
kompetens har i skrivande stund en lovande arbetsmarknad, men det trots allt värt att 
poängtera att personliga egenskaper ofta värderas högre än praktisk kompetens. Som 
arbetstagare lönar det sig att komma förberedd inför en intervju då detta är ett så pass 
centralt beslutsunderlag. 
 
Förslag på framtida forskning 
I relation till forskningsfältet går det att skönja några vita fläckar. För det första finns det lite 
forskning kring vad arbetsgivaren efterfrågar inom just denna bransch. Förhoppningsvis har 
denna studie medverkat till en fördjupad förståelse för de personlighetsmässiga faktorer som 
bidrar till en anställning som programmerare. Det är en bransch där det råder en sådan brist 
på arbetare att de har fått diktera villkoren alltmer, vilket jag tror är bra för arbetslivet i stort. 
Det bör dock beaktas att det i slutändan är arbetsgivare som anställer, sätter löner och avgör 
om verksamheten ska rulla vidare eller inte. Betydelsen av personliga egenskaper berördes 
inte lika djupgående och mer i generell bemärkelse. Den skulle kunna fördjupas vidare i studier 
där praktisk kompetens vägs mot personliga egenskaper. Ytterligare ett område som är värt 
att utforska är hur olika roller eller arbetsområden värderas inom branschen för program-
merare. 
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Bilaga 1. Missivbrev 

 
Hej X 
 
Vi pratades vid under arbetsmarknadsmässan X där jag presenterade min idé om 
examensarbete och hoppas fortfarande på att du kan ställa upp på en intervju. Jag läser 
studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Umeå Universitet och skriver min C-uppsats om 
vilka förmågor och egenskaper som efterfrågas vid rekrytering av programmerare. Jag 
undrar om du har möjlighet att boka in ca 30 minuter för en intervju? Jag tänker att det 
kanske kan vara givande även för er att reflektera kring detta, samt att ni i efterhand får ta 
del av slutsatserna.  
 
Intervjun handlar inte om vilka programmeringsspråk som efterfrågas, utan snarare om vilka 
egenskaper och förmågor – vilken personlighetsmässig kravprofil ni går efter när ni söker och 
beslutar kring rekrytering av programmerare.  
 
Intervju via telefon eller på plats går båda bra, helst mellan 8-18 under v.15 men jag är 
flexibel kring det. Planen är att genomföra fem intervjuer och jag vill va tydlig med att inga 
namn eller uppgifter som går att knyta till er kommer att publiceras i uppsatsen. Intervjun 
beräknas ta ca 25 minuter men jag hoppas vi kan boka in i alla fall 30-45 min om möjligt.  
 
Jag kommer att försöka kontakta dig inom de närmsta dagarna via telefon och svarar givetvis 
på mail eller telefon. Om du har förslag på tid för intervju så är det välkommet.  
 
Min handledare under arbetet är lektor Kent Löfgren och kan kontaktas via  
Kent.lofgren@umu.se  
 
Hälsningar 
Edvard Danielsson 
Studie- och yrkesvägledarprogrammet, Umeå universitet 
(I originalbrevet återfanns kontaktuppgifter här.) 
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Bilaga 2. Intervjuguide 

 
Beskriv kortfattat din utbildnings- och arbetsbakgrund. 
 
Beskriv kortfattat hur rekryteringsprocessen ser ut inom ert företag, vad avser 
programmerare? 
 
Vilka är de vanligaste rollerna inom systemutveckling/programmering? 
 
Vad kännetecknar rollerna? Exempelvis arbetsområden 
 
Vilka personlighetsdrag efterfrågas inom de specifika rollerna? Prioritera utifrån vad som 
värderas högst. 
 
Vilka personlighetsdrag efterfrågas generellt inom programmering, oavsett roll? 
 
Hur bedömer ni att en person besitter de önskvärda personlighetsdragen? 
 
Hur ser du på användandet av personlighetstester inom rekrytering? 
 
Vilken betydelse har referenstagning i er bedömning av önskvärda personlighetsdrag? 
 
Finns det önskvärda personlighetsdrag som ofta saknas hos arbetssökande programmerare? 
 
Hur stor betydelse anser du att personliga egenskaper har i rekryteringsprocessen av 
programmerare? 
 
Har du något vidare att tillägga om frågorna, intervjun eller allmänt? 
 
Tack för ditt deltagande! 
 


