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Denna undersökning utforskar ett alternativ till formella utbildningar, en informell väg, till 
kunskap inom systemutveckling och programmering. Med hjälp av internet som primär kun-
skapskälla har dessa informellt lärda systemutvecklare lärt sig själva. Men är det gångbart att 
vara informellt lärd på dagens arbetsmarknad och hur skiljer sig en informellt lärd systemut-
vecklare från en formellt lärd? För att ta reda på detta vi gjort en kvalitativ analys genom att 
intervjua tre stycken informellt lärda systemutvecklare, respektive två formellt lärda samt tre 
arbetsgivare. I vår slutsats presenterar vi färdigheter som är typiska för informellt respektive 
formellt lärda systemutvecklare. I slutsatsen framgår det också om och varför det är möjligt 
att vara informellt lärd på dagens arbetsmarknad samt vilka faktorer som underlättar för att få 
en första fot in på arbetsmarknaden.  
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

I vårt samhälle blir det allt viktigare att ha en eftergymnasial formell utbildning samtidigt som 
intagningspoängen fortsätter att öka drastiskt på allt fler eftergymnasiala utbildningar. Det kan 
således vara svårt att komma in på sina förstahandsval och få lov att gå den utbildningen man 
helst vill (Universitets- och högskolerådet, 2015). 

Finns det en alternativ väg att ta för att komma in på dagens arbetsmarknad?  

I vår uppsats tittar vi närmare på IT-branschen, mer specifikt på programmerare och system-
utvecklare där företag har börjat kräva referenser till alternativa kunskapsbevis (Arbetsför-
medlingen, 2015). Ibland är det till och med ett krav i annonsen. De alternativa kunskapsbevi-
sen efterfrågas ofta i form av en elektronisk portfölj från open-source-sidor som GitHub där 
tidigare utvecklingsprojekt som gjorts av den sökande finns. Dessa e-portföljer kan ge rekry-
teraren stor insikt i vad den sökande besitter för programmeringskunskaper samt inom vilka 
områden i programmering den sökande är aktiv i. E-portföljer kan på så sätt vara till stor hjälp 
när det gäller anställning av systemutvecklare och programmerare. 

Van der Heijden et al. (2008) skriver att relationen mellan informellt lärande och anställ-
ningsbarhet inte är i närheten av tillräckligt utforskad.  

Eftersom alternativa kunskapsbevis blir allt vanligare i anställningsannonser för systemut-
vecklare och programmerare undersöker vi därför i denna rapport en alternativ väg in i arbets-
livet för systemutvecklare och programmerare. Vi kommer undersöka ifall informellt lärda 
programmerare och systemutvecklare är hållbara på dagens arbetsmarknad och hur de skiljer 
sig ifrån de formellt lärda. Finns det ett gap mellan formell utbildning och praktisk kunskap 
inom programmering och systemutveckling som de informellt lärda kan fylla eller kanske 
redan fyller? 

Vi tror att ämnet är intressant för alla som verkar eller vill verka inom programmering och 
systemutveckling som vill veta mer om alternativa informella vägar till kunskap inom områ-
det. Särskilt för personer som saknar akademisk utbildning som är självlärda men även för 
studenter och färdigutbildade som är på väg in i arbetsmarknaden. 

Våra resultat kan också vara användbara för utbildningsanordnare som vill få en översikt av 
en alternativ inlärningsform som formella utbildningar konkurrerar med och hur de kan an-
passas för att bli bättre. 
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Slutligen så tror vi att självlärande är något som inte accepteras i de flesta branscher och att 
hållbara informella utbildningsalternativ är begränsat eller inte alls förekommande inom de 
flesta yrken. Ingen kan t.ex. titulera sig leg. läkare utan formell utbildning. Detta är således 
något som vi tror är mer eller mindre unikt för systemutveckling och IT-branschen. 

1.2 Problemområde 

Vad skulle det då krävas för att vara relevant på dagens arbetsmarknad som systemutveck-
lare/programmerare? Vi tittar närmre på olika hjälpmedel som är relevanta för en person som 
vill bli informellt lärd.  

Det finns många konkurrerande plattformar inom programmeringsvärlden idag och därav kan 
olika inriktningsvals värde vara svåra att utvärdera i förhållande till marknadens och potenti-
ella arbetsgivares krav och önskemål. Vare sig om man är en erfaren programmerare eller en 
nybörjare inom området (Rusk & Coady, 2014). Rusk & Coady (2014) undersöker vilka pro-
grammeringsspråk och tekniker som används var runt om i världen. Detta kan i så fall använ-
das som en karta för de informellt lärda som leder till områden där deras kunskaper är efter-
traktade.  

Dagens största plattform för att kollaborera och experimentera med programmering är Git-
Hub, som främjar samarbete inom programmering på nätet. 

GitHub har blivit väldigt populärt, för fem år sedan grundades GitHub och har nu 21.3 miljo-
ner så kallade förråd eller utrymmen för kodprojekt (GitHub, 2015). 

På grund av att det mesta av materialet som läggs ut på GitHub är offentligt så kan detta en-
kelt granskas av arbetsgivare och rekryterare för att skapa en bättre bild av den som man tän-
ker anställa (Rusk & Coady, 2014).  Möjligheten att hitta informellt lärda programmerare och 
systemutvecklare finns redan till viss del genom både GitHub och StackOverflow som är en 
Q&A-sida för programmering och webbutveckling.   

StackOverflow tillhandahåller en karriärssida där medlemmar kan sätta upp sina profiler med 
kompetenser som de har så att företag kan hitta rätt person för rätt position eller projekt.  

Så vi vet redan att informellt lärda programmerare och systemutvecklare kan hittas, men är de 
relevanta på dagens arbetsmarknad där det redan finns gott om formellt lärda programmerare 
och systemutvecklare? För att ta reda på detta behöver vi undersöka hur företag ser på de in-
formellt lärda jämfört med de formellt lärda. Kan till exempel en imponerande elektronisk 
portfölj eller ett väl genomfört “case” väga tyngre än den akademiska utbildningen på arbets-
marknaden inom systemutveckling och programmering. 
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1.3 Forskningsfråga 

De centrala aspekterna för vår uppsats och som vi vill utforska är: 

1. Är informellt lärande med hjälp av internet och online-plattformar ett alternativ till 
högre utbildning som ger en formell utbildning för att bli systemutveck-
lare/programmerare? 
 

2. Hur skiljer sig informellt och formellt lärda i kunskap och möjligheter på arbetsmark-
naden? 

1.4 Syfte 

Att identifiera legitimiteten och mottagandet på arbetsmarknaden av informellt lärda gentemot 
formellt utbildade systemutvecklare/programmerare och dokumentera vilken bakgrund rekry-
terare eftersträvar hos systemutvecklare/programmerare. 

Vårt bidrag förväntas skapa insikt i hur självlärda systemutvecklare/programmerare gentemot 
systemutvecklare/programmerare med akademisk bakgrund värderas på den nuvarande ar-
betsmarknaden i Sverige.  

Vår ansats undersöker ifall traditionella utbildningars utlärningssätt är det enda alternativet i 
branschen eller om det har skapats alternativa vägar att gå som är relevant och kan möta ar-
betsmarknadens kunskapskrav på programmerare. Alternativa inlärningsmetoder, online-
communities och plattformar, har blivit mer populära de senaste åren och vi vill undersöka 
deras roll i form av utbildning, lärande och som meritskapare mot arbetsmarknaden. 

1.5 Avgränsningar 

Då det finns flera olika online-communities och plattformar inom programmering och 
systemutveckling avgränsar vi oss till två stora plattformar som vi antar är mest relevanta för 
vårt problemområde, GitHub och StackOverflow. 

Vår undersökning behandlar enbart systemutvecklare/programmerare. Vår urvalsgrupp är 
informellt och formellt lärda inom systemutveckling och programmering samt arbetsgivare 
och rekryterare inom IT-branschen. Fokus ligger på personer som är i ett tidigt stadie i karriä-
ren och frågorna kommer handla om hur de upplevde arbetsmarknaden inför deras första an-
ställning eller när de var nyexaminerade. Tidsperioden vi behandlar och rör oss i är nutid och 
vår teoretiska förankring går inte längre bak än 2000-talet. 

Utöver det har vi valt att inte utvärdera någon kvalitetsaspekt eller kvalitetsskillnader i själva 
koden, som de från de olika inlärningsbakgrunderna, i form av felfrekvens och buggar. 
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2 Vägar till systemutvecklingskunskap 

 

Figur 2.1 Övergripande modell av studiens ramverk 

2.1 Olika inlärningsformer 

I detta kapitel kommer vi att presentera och definiera de inlärningsformer som är relevanta för 
vår undersökning. Vi behöver kunna skilja på formellt, icke-formellt och informellt lärande 
för att kunna precisera våra intervjukandidater.  

Formellt lärande är en miljö för utbildning, som tillhandahåller undervisning utifrån en le-
dande och definierad läroplan för sina studenter. Efter studierna är avklarade får studenterna 
någon slags av officiell certifikation att visa upp. Grundskolor, gymnasier och universitet är 
exempel där formellt lärande sker (Galanis, Mayol & Alier 2014). 

Galanis, Mayol & Alier (2014) menar att icke-formellt lärande sker vid sidan om det formella 
lärande och beskriver tre olika former som icke-formellt lärande kan ske i. I tjänst, vid in-
stitutioner och genom individer som är utbildade för att komplettera den formella utbildning-
en. Det är viktigt att icke formellt lärande ska i alla dess former ske i ett organiserat och struk-
turerat upplägg för att det skall fungera optimalt. Icke-formellt lärande kan vara tillexempel 
en sport där en utbildningsorganisation tillhandahåller tränare material och undervisning till 
eleverna vid sidan om studierna skriver Galanis et. al (2014). Författarna understryker att icke 
formellt lärande bara i vissa fall leder till någon form av certifikation för dess deltagare. 
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Informellt lärande kan beskrivas som allt lärande som kommer ifrån aktiviteter som har ge-
nomförts under en individs fritid och under eget initiativ. Informellt lärande kan finnas i var-
dagliga aktiviteter och är något som börjar redan från födelsen hos en individ och följer indi-
viden genom hela livets gång. Informellt lärande sker oftast i ostrukturerad form och har inget 
definierat åtagande vad det gäller tid och klara mål. Exempel på informellt lärande kan vara 
allt från att cykla, laga mat eller lära sig något nytt genom att kolla upp det online och följa 
anvisningar (Galanis et. al, 2014). 

Galanis et. al (2014) visar därmed på att den egentliga skillnaden mellan formellt, icke for-
mellt och informellt lärande identifieras mest av miljön där lärandet tar plats samt om lärandet 
har struktur. Formellt och icke formellt lärande är alltså något som sker i en akademisk miljö 
där lärandet är strukturerat medan informellt lärande sker oberoende av både miljö och struk-
tur. 

2.2 Anställningsbarhet 

Van der Heijde & Van der Heijden (2006) presenterar en modell där anställningsbarhet defi-
nieras som ett fenomen som alltid är pågående där en individ använder sina kompetenser för 
att skapa eller införskaffa arbete för sitt företag. Denna definition av anställningsbarhet stäm-
mer även bra överens med Forrier & Sels (2003) och Fugate, Kinicki & Ashforth (2004) upp-
fattningar om anställningsbarhet skriver van der Heijden, Boon, van der Klink & Meys 
(2008). De ovannämnda författarna är alla överens om att anställningsbarhet är en permanent 
process som pågår just nu och kommer att pågå i det framtida arbetslivet med, både inom och 
utanför företaget. 

2.2.1 Informellt lärande i relation till anställningsbarhet 

Van der Heijden, Boon, van der Klink & Meys (2008) skriver att relationen mellan informellt 
lärande och anställningsbarhet inte är tillräckligt utforskad och beskriver området som en tom 
“black box”. I deras artikel undersöker författarna hur informellt och formellt lärande påver-
kar en individs anställningsbarhet.  

Van der Heijden et al. (2008) visar på att formellt lärande, i form av akademisk utbildning och 
utbildning via sin anställning, öppnar upp för större möjligheter inom och för jobb. I under-
sökningen var tillgången till kunskapsintensiva jobb mest beroende av tidigare utbildning hos 
deltagarna i undersökningen. De som hade gått längre akademiska utbildningar var oftast de 
som hade positioner som var mer kunskapsintensiva. En längre eller mer omfattande utbild-
ning öppnade även upp för jobb med mer möjligheter där de anställda kunde mer fritt välja 
vad de ville arbeta med.  

De tre ledande faktorerna som utgör anställningsbarhet enligt van der Heijden et. al (2008) 
undersökning är följande: 
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• Utbildningar: Vilken akademisk utbildning har individen samt vilka utbildningar har 
individen genomfört via företag. 

• Kontakter: Vilka kontakter har en anställd inom och utanför företaget? 
• Interaktion inom företaget: I vilken grad sker interaktion mellan den anställda och 

hans/hennes kollegor och överordnade? 
 
Även om van der Heijden et al. (2008) inte skriver om informellt lärande som en av de le-
dande faktorerna för anställningsbarhet så beskrivs anställningsbarhet i grunden är en bland-
ning av informellt och formellt. Van der Heijden et al. (2008) menar vidare på att informellt 
lärande pågår och bidrar till anställningsbarhet under hela livet hos människor men att det är 
svårt att på ett rättvist sätt representera en individs informella lärande.  

2.3 Online-plattformar för systemutvecklare 

Det finns mycket hjälp att hämta från online-plattformar, både som informellt och formellt 
lärd. Vi har kollat närmare på två av de största plattformarna som kan fungera som hjälpmedel 
för informellt lärdas väg till kunskap. GitHub är en programmeringssida där programmerare 
och systemutvecklare samarbetar med open-source projekt. StackOverflow är en Q&A-sida 
där frågor och problem kan läggas upp för att sedan få hjälp av de aktiva medlemmarna på 
StackOverflow. Sidan har numera även en karriärsaspekt kallad “StackOverflow Career” där 
programmerare och systemutvecklare kan söka efter jobb som arbetsgivare lägger ut. Anled-
ningar till varför just de här två plattformarna används i stor utsträckning presenteras också. 

2.3.1 StackOverflow  

Programmerare utvecklar och underhåller mjukvara genom att ta hjälp av andra, de återan-
vänder komponenter, bibliotek och söker efter hjälp av andra programmerare till deras projekt 
skriver Vasilescu et al. (2013). Det är väldigt förekommande att programmerarna vänder sig 
till Q&A-forum. Det mest lättfunna och mest synliga forumet är enligt Vasilescu et al. (2013) 
StackOverflow. För att få programmerare mer benägna att besvara frågor på StackOverflow 
så har sidan ett “gamification” system. “Gamification” är ett belöningssystem där desto mer 
medlemmar som röstar upp en användares lösningar på problem, desto bättre rykte och ut-
märkelser får programmeraren skriver Vasilescu et al. (2013).  

Ett bra rykte och många utmärkelser kan enligt Vasilescu et al. (2013) väcka intresse hos re-
kryterare då utmärkelserna kan reflektera en programmerares expertis. Vasilescu et al. (2013) 
hävdar att “gamification” är en stor motivationsfaktor när det gäller att besvara frågor och 
lösa problem från andra inom forumet.  

Vasilescu et al. (2013) skriver att StackOverflow är känt för att generera väl utformade tek-
niska lösningar till problem som läggs upp på sidan och väntetiden för att få ett svar eller en 
lösning till ett problem tar enligt Singer (2013) bara 11 minuter. 
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Vasilescu et. al (2013) pekar på att StackOverflow är på egen hand en effektiv institution för 
lärdomar och problemlösning inom programmering och systemutveckling. Vasilescu et al. 
(2013) skriver dock också att den sociala faktorn och “gamification” systemet kan ha en stö-
rande och avbrytande effekt på en programmerares jobb och diverse projekt. Vasilescu et. al 
(2013) skriver dock att StackOverflow kan ha en positiv inverkan på open source projekt på 
sidor som GitHub då programmerare kan få väl utformade lösningar till sina problem utan att 
behöva vänta en längre tid, det sparar värdefull tid för inblandade i open-source-projekt.  

StackOverflow har även en karriärssektion på sin sida, en jobbportal, där företag kan lägga ut 
lediga tjänster och registrerade medlemmar (programmerare) kan söka efter jobb. För att få 
lov att skapa en profil på hemsidan behövs en inbjudan. Det minimerar antalet tillgängliga 
platser och håller sidans profiler reserverat för personer som är mer trovärdiga när de beskri-
ver sina kunskaper på sin profil. StackOverflow ser till så att företag kan hitta programmerare 
med specifika programmeringskunskaper som passar just deras företag och jobbposition. 
StackOverflow går att koppla samman med både LinkedIn, GitHub och eventuell blogg 
(StackOverflow, 2015). 

2.3.2 GitHub 

De senaste åren har GitHub ökat i popularitet bland programmerare runt om i världen (Lima, 
Rossi & Musolesi, 2014). 

GitHub är den största kodlagringssidan som finns med över 21.3 miljoner projekt (GitHub, 
2015) och framför allt inom open source-projekt (Finley 2011). De flesta projekt är publika 
och öppnar möjligheter för vem som helst att bidra i utvecklingen, men det finns även privata, 
säkrade versioner av projekthubbar. Både de offentliga och privata delar samma API som är 
tillgängligt för alla användarna (GitHub, 2015). 

Användandet sker på olika komplexitetsnivåer och sätt men grundidén är att man genom verk-
tyg som förenklar samarbete inom versionshistorik, ”push”:ningar av kod och godkännande 
av dessa, kunna följa sina favoritprojekt av andra samt hålla sig uppdaterad av vad som hän-
der i alla de offentliga projekten genom en samlad händelseström av sammanfattad av Git-
Hub, (Lima, Rossi & Musolesi, 2014).  

Denna typ av plattform är inte ny utan återfinns bland namn som SourceForge, Assembla och 
BitBucket, däremot så har GitHub en mycket stark profil gentemot den sociala aspekten och 
samarbete än de ovannämnda.     

GitHub erbjuder inte bara en tillhandahållning av användarnas kod utan även de förenklande 
hjälpmedel som beskrevs ovan, vilket har lett till att samarbete har underlättats och det är 
även detta som har lett till dess popularitet (Lima, Rossi & Musolesi, 2014). 

Funktionaliteten är baserad på GIT-revisionssystemet. 
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Användare skapar repositorier som man sedan “push”:ar sin kod till. Varje repositorie har en 
lista av medverkande användare och vilka ändringar/tillägg dessa har gjort. Man kan även 
“fork”:a ett repositorie, skapa sin egen kopia av hela projektet och fortsätta arbeta på egen 
hand. 

När de “commit”:ar kod till denna kan de även skicka en “pull request” till originalprojektet 
och på så vis göra en förfrågan att lägga till sina ändringar till denna. Någon på originalpro-
jektet kan då granska ändringarna och bestämma om de skall accepteras och läggas till eller 
inte. 

Användare kan även följa varandra och få meddelanden om vad dessa gör för arbete i sina 
projekt. 

Sidan används inte bara för samarbete utan även för att söka efter användbar eller kvalitativ 
programvara. Man kan stjärnmärka de projekt man tycker är intressant, följa dem genom is-
sue-tracking och ladda ned de man vill använda sig av eller fortsätta utveckla (Lima, Rossi & 
Musolesi, 2014). 

2.3.3 Motiv för användning 

Människor är vanligtvis drivna av olika belöningssystem. Arbeta för att tjäna pengar och få 
social status, spela spel för att det är kul eller resa för att skapa nya upplevelser. (Lima & 
Rossi & Musolesi, 2014) 

Ny forskning har visat att samma belöningsmekanismer aktiveras under användandet av soci-
ala nätverk på webben (Meshi, Morawetz & Heekeren, 2013). 

En av de ledande faktorerna som främjar användandet av GitHub är den självfrämjande 
aspekten, det faktum att man gör något bra som man kan visa upp för andra och få beröm för 
(Dabbish et al. 2012). 

Ju mer popularitet en användare får, desto aktivare kommer denne vara. Eftersom denne jagar 
social prestige och mer erkännande från andra användare (Dabbish et al., 2012). 

Lima & Rossi & Musolesi (2014) berättar även om indirekta belöningar som kan uppstå när 
en programmerare är kollaboratör för ett projekt. Lima et al. (2014) menar att det ligger mer 
prestige i att hålla i trådarna än att bara vara med och bidra till ett projekt. Kollaboratörer er-
håller även mer behörigheter jämfört med en medarbetare, de kan till exempel enligt Lima et. 
al (2014) modifiera “förvaret” av koden medan medarbetare är tvungna att ansöka om att få 
sin kod publicerad. 
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2.3.4 Online-plattformar och sociala medier som anställningshjälpmedel 

Användandet av sociala medier bland programmerare har utforskats av Singer et. al. (2013) 
där de kom fram till att de störta anledningarna bakom dess användande är personernas pass-
ion för att lära sig mer, teknikintresse och viljan att bli bättre utvecklare. Olika former för att 
kunna visa upp sina kunskaper genom statistik och utmärkelser som kan utgöra kunskapsbevis 
vid anställning spelade också en stor roll.  

Vidare skriver Singer et. al. (2013) att även rekryterare tycker om att använda sig av dessa 
typer av tjänster och sidor då de tillför ytterligare information om potentiella kandidater vid 
utvärderingsprocessen av anställningar.  

När man skall utvärdera en utvecklare, börjar man med att filtrera kandidaterna efter deras 
färdigheter, något som webbaserade profiler på social media underlättar väldigt. Rekryterare 
med en mer teknisk bakgrund kollar även gärna på kandidaters kod i “open source”-projekt. 
För att se kvalitén på deras språkanvändning och om de använder “best practice” när de pro-
grammerar (Singer et. al., 2013). 

Hur kan då GitHub och andra sociala webbtjänster inom samma genre användas av rekryte-
rare för att göra dessa utvärderingar? 

Capiluppi et. al. (2013) har undersökt detta och kommit fram till att när man tittar på en ut-
vecklares online-närvaro eller profil så får man koncis sammanfattning av dem på ett korrekt 
och målande sätt. 

Ett annat viktigt tillägg är möjligheten att kunna söka utvecklare efter deras geografiska posit-
ion och kunskaper. Om man till t.ex. är intresserad av en JavaScript-programmerare inom 
samma stad kan man filtrera sina sökresultat efter detta. Sedan kan man solla sina resultat 
efter att ha gått igenom deras kod och välja ut dem man tycker verkar prestera bäst och kon-
takta dem (Rusk & Coady, 2014). 

Problemet att hitta lokala utvecklare är något som många arbetsgivare uttrycker sitt missnöje 
med. Därför kan dessa tjänster agera som ett mycket bra verktyg för att minimera just pro-
blem som dessa och belysa vilka färdigheter som finns tillgängliga inom närområdet samt 
också visa vilka kunskaper som har högst efterfrågan från arbetsmarknaden och därav också 
vad man bör lära sig för att enklast hitta ett jobb (Rusk & Coady, 2014). 

Denna typ av information, menar Rusk & Coady (2014), är också väldigt användbar för pro-
fessorer och lärare när de skall välja vilka eller vilket språk och ramverk som skall läras ut på 
universitet och högskolor så att deras studenter är så bra anpassade som möjligt för den vän-
tande arbetsmarknaden. Speciellt på lokal nivå.  
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2.4 Sammanfattning 

I vår litteraturgenomgång går vi igenom olika former av lärande utifrån Galanis, Mayol & 
Alier (2014) och får fram tre stycken relevanta former för vår uppsats. Informellt lärande, 
icke-formellt lärande och formellt lärande som vi sedan med hjälp av van der Heijden, Boon, 
van der Klink & Meys (2008) kan koppla till anställningsbarhet. Vi tar även upp sociala platt-
formar och open-source sidor som fungerar som hjälpmedel under lärandets gång som infor-
mellt lärd systemutvecklare/programmerare samt som anställningshjälpmedel.  
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3 Metod 

Detta kapitel beskriver våra val och tillvägagångsätt för att kunna genomföra vår undersök-
ning och besvara våra forskningsfrågor. Vårt utgångsläge har varit att göra en studie av en 
liten men välfokuserad mängd personer som verkar i det fält vi vill undersöka och som gett 
oss en inblick och svar på de frågor vi undersöker. Här kommer vi även argumentera för hur 
vi har gjort vårt urval samt vilka intervjufrågor vi har valt samt validiteten av våra resultat. Vi 
har gjort en genomgång av den teori som finns kring ämnet för att skapa oss en uppfattning av 
hur litteraturen beskriver verkligheten. Sedan har vi kompletterat detta med empiriskt material 
i form av intervjudata för att kunna analysera och undersöka om informellt lärande med hjälp 
av internet är ett alternativ till formell utbildning inom systemutveckling. Samt hur de två 
inlärningsformerna skiljer sig i kunskap och arbetsmarknadsmöjligheter, i enlighet med vår 
forskningsfråga. 

3.1 Kvalitativa intervjuer 

Vi har valt att göra intervjuer av semi-strukturerad karaktär. Kvalitativa intervjuer skapar en 
mer detaljerad bild av de upplevelser deltagare har istället för att användas som underlag för 
att göra generaliseringar (Kvale & Brinkmann, 2009), vilket kan vara fallet när man gör en 
kvantitativ ansats.  

Att hålla intervjuerna semi-strukturerade har tillåtit både oss och våra informanter att öppna 
upp sig mer och få ut mer information beroende på vilka områden som varit mest intressanta 
hos just den individen.  

Frågorna som ställts har varierat beroende på vilken typ av informant vi pratat med och vi har 
haft en grundmall att gå efter som är indelat i grundfrågor och sedan mer typspecifika frågor 
indelade efter huvudkategorierna anställd och rekryterare/HR-personal/beslutsfattare inom 
rekryteringsprocessen. Därpå har kategorin anställd haft underkategorierna informellt samt 
formellt lärd, alltså frågor beroende på informantens utbildningsbakgrund. En djupare förkla-
ring till val av frågor samt motiveringen och vad vi ämnar få ut utav svaren kommer nedan i 
sektionen om våra intervjufrågor. 

Vi har dessutom arbetat mot att försöka få så många som möjligt av våra intervjuer ansikte 
mot ansikte. Intervjuer som sker ansikte mot ansikte kan skapa intervjuareffekt. Intervjuaref-
fekten talar om att intervjuarens fysiska närvaro kan påverka den som blir intervjuad, vilket 
kan påverka resultatet (Jacobsen, 2002).  
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Våra intervjuer har genomförts med så neutral, lugn och trygg basis som möjligt. Vi har för-
sökt att ställa så lite ledande frågor som möjligt samt tänka på kroppsspråk, ton och visat in-
tresse för det våra informanter har delgett oss. Vi har skapat samtal med utrymme för efter-
tanke och en miljö utan stress, alltså motsatsen av vad som kan uppkomma ifall intervjuerna 
skulle skett per telefon. Ett personligt möte som utförs under ovanstående premisser tror vi 
även ger upphov till mer tillit och tillåter informanten att öppna sig på ett annat sätt än per 
telefon och således delger oss mer information. 

3.1.1 Etik i intervjuer 

Etiska problem och dilemma är alltid en faktor när man samlar in och analyserar data (Schutt, 
2011). Han menar på att det är viktigt att båda parterna är överens om vad intervjun, datan 
eller informationen skall användas till och i vilket sammanhang samt i vilket syfte det kom-
mer att användas. Därför har vi inledningsvis inför alla våra intervjuer sett till så att alla delta-
gare är införstådda på vad användningsområdet och syftet av intervjun är samt dess genomfö-
rande och vilken publik undersökningen kommer rikta sig till.  

Dessutom kommer vi hålla alla våra deltagare anonyma, med undantaget till deras bakgrund 
och position. För kandidater som representerar de olika inlärningsformerna kommer även de-
ras ålder presenteras för att tillföra en bredare bas och trovärdighet i undersökningen. 

Deltagare kommer enbart rubriceras efter deras roll och utbildningsbakgrund. Schutt (2011) 
berättar om hur information kan skada privatpersoner eller anställda om den kommer ut eller 
kommer ut i ett felaktigt sammanhang. 

Vi tror inte den information vi kommer delges på något sätt kan skada våra deltagares varken 
privatliv eller yrkesliv men har ändå valt att hålla så mycket hemligt som möjligt. Dels för att 
den typen av information inte tillför något till vår undersökning samt att den typen av diskret-
ion tillsammans med framkallandet av en positiv intervjuareffekt kommer leda till att delta-
garna känner sig trygga och befinner sig i en miljö där de kan öppna upp sig och ge oss mer 
kvalitativ data som grund för vår undersökning. 
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3.1.1 Intervjufrågor 

Här presenteras våra huvudfrågor som vi utgått ifrån då vi har fört våra intervjuer. 

	  
Tabell 3.1 Intervjufrågor och motiveringar - Anställda systemutvecklare 

Fråga Motivering 

Ålder? För att få en bild om användandet av online-plattformar är 
olika i olika åldersgrupper. 

Vilken arbetsroll har du? Vi vill kunna se kopplingen mellan utbildningsbakgrund 
och informantens position. 

Är du formellt lärd eller är du informellt lärd? 
Kombination? Vad är din utbildningsbakgrund? 

Ta reda på informantens utbildningsbakgrund. 

Hur hamnade du på den positionen som du har nu? Ta reda på vilka vägar den har tagit och hur den har kommit 
dit den är idag, undersöka samband och olikheter mellan de 
olika kandidaterna. 

Hur har dina tidigare kunskaper hjälpt dig att 
komma dit du är idag och hur har du införskaffat 
dem? 

Fördjupning av föregående fråga. 

Hur testades dina kunskaper i anställningsproces-
sen? 

Ta reda på vilka kunskaper och erfarenheter som hade störst 
vikt vid anställning. (Kap. 2.2.1) 

Vad upplevde du var den avgörande fak-
torn/faktorerna när du blev anställd? 

Följdfråga till föregående fråga för att få en mer ingående 
bild av processen. 

Har sociala plattformar/open-source sidor hjälpt 
dig att få jobb? Vilka? 

Kartlägga plattformarnas roll i kandidaternas väg till att få 
jobb. Undersöka om dessa har hjälpt dem att införskaffa 
kunskap och underlätta eller överhuvudtaget spela en roll i 
deras lärande. (Kap. 2.3.1 & Kap. 2.3.2) 

Hur ser din arbetsplats på utbildning och praktiska 
kunskapsbevis? Både formella utbildningar genom 
företaget men även kunskaper som skaffats på 
informell väg. 

Få fram vilken roll vilka typer av kunskap som är viktiga att 
kunna visa upp i processen för att få en anställning. Ta reda 
på vad som eftertraktas på arbetsmarknaden. 

Har du upplevt skillnader från arbetsplats till ar-
betsplats eller finns det en generell bild som åter-
speglar hela arbetsmarknaden? 

Skapa en sammanhängande bild och få underlag till att 
kunna koppla ihop informationen och skapa en röd tråd. 
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Tabell 3.2 Intervjufrågor och motiveringar - Följdfrågor, informellt lärd 

Fråga Motivering 

Vad för hjälpmedel har du använt dig av för 
att införskaffa dina kunskaper? 

Undersöka vilka medel informanten använt sig utav samt skapa 
underlag för att hitta gemensamma nämnare. (Kap. 2.3) 

Vad för hjälpmedel har du upplevt varit till 
mest nytta? 

Följdfråga till föregående. 

Hur upplevde du att dina informella kun-
skaper spelade roll när du sökte jobb? 

Ta reda på informella kunskapers validitet. (Kap. 2.2.1) 

Har du upplevt ett utanförskap pga avsakna-
den av formell utbildning?  

Undersöka hur arbetsmarknaden, kollegor, chefer och kunder ser 
på informellt lärda. 

Har avsaknaden av formell utbildning häm-
mat din karriär på något sätt, förklara? 

Följdfråga till ovanstående. 

 

	  
Tabell 3.3 Intervjufrågor och motiveringar - Följdfrågor, formellt lärd 

Fråga Motivering 

Upplever du att din utbildning har gett dig möjligheter 
inom företaget som du inte annars hade haft? 

Ta reda på vad en formell utbildning skapar, om 
några, för fördelar. (Kap. 2.2) 

Finns det något du tycker att du saknar som din utbild-
ning inte gett dig? (T.ex. praktik, arbetslivserfarenheter, 
praktiska kunskaper) 

Undersöka om det finns kunskapsbrister i formella 
utbildningar som informellt lärda har införskaffat sig 
p.g.a. sitt alternativa lärande. 

Upplever du att det finns ett behov för mer konkreta 
kunskapsbevis och portföljer än vad din utbildning gett 
dig när du söker jobb? 

En mer specificerad följdfråga i linje med vår under-
sökning, ifall informanten i fråga inte själv kommer 
in på ämnet. (Kap. 2.3.4) 
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Tabell 3.4 Intervjufrågor och motiveringar - Arbetsgivare 

Fråga Motivering 

Vilka kvalifikationer är viktiga för er hos kandidater för anställning, 
vad är viktigast? 

Efter att ha tagit reda på vad informellt 
och formellt lärda har med sig i kun-
skapsväg, vill vi fråga arbetsgivare vad 
de efterfrågar hos potentiella kandidater. 
(Kap. 2.2) 

Hur testar ni era kandidaters teoretiska respektive praktiska kunskap-
er? 

För att ta reda på vilken typ av kunskap 
som är viktig och hur man som jobbaspi-
rant skall visa upp sina färdigheter. 

Hjälper lösandet av olika case / tester er att anställa personer? Väger 
ett väl genomfört case eller test tyngre än formell utbildning? (har 
informellt lärda personer inom området lättare att lösa case/test än de 
som har en formell utbildning?) 

Följdfråga till ovanstående. 

Tycker du att elektroniska portföljer är intressanta/viktiga att kolla på 
när ni anställer systemutvecklare/programmerare? 

Undersöka vikten av den typen av kun-
skapsbevis. (Kap. 2.3.4) 

Hur ser ni på självlärande och informellt lärande gentemot formella 
utbildningar? 

Få information kring validiteten av de 
olika alternativen. (Kap. 2.2.1) 

Hur viktigt är tidigare arbetslivserfarenheter? Generell fråga kring anställning, en fak-
tor som går utanför själva huvudfokusen 
men som spelar en stor roll och är av 
intresse att ha med när analys skall göras. 

Har sociala plattformar/open-source sidor som t.ex. GitHub och 
StackOverflow hjälpt er att anställa personer eller ta beslut angående 
anställning? 

Kontrollera det vi läst om i teorin gente-
mot verkligheten. Undersöka om dessa 
sidor fyller någon funktion och i vilken 
utsträckning de används. (Kap. 2.3.4) 

Har utbildning någon påverkan på lönenivån/ingångslön? Undersöka skillnader i avlöning mellan 
formellt och informellt lärda. 

Hur ser er rekryteringsprocess ut? Få en ingående förståelse av hur det går 
till när personer skall anställas och ta 
reda på vilka faktorer som spelar in. 
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Tabell 3.5 Intervjufrågor och motiveringar - Frågor kring anställning 

Fråga Motivering 

Räcker det med bara formell utbildning / 
informell utbildning för anställning? 

Undersöka vilken typ av utbildningsbakgrund som är mest eftertrak-
tad och se om båda vägar är alternativ som fungerar i realiteten. 
(Kap. 2.2.1) 

Finns det ett gap mellan formell utbild-
ning / informell utbildning och arbetsgi-
vares krav? 

Ta reda på vilka, om några, kunskapsbrister som finns i grupperna 
informellt och formellt lärda.  

3.2 Urval 

Vi har valt att intervjua tre olika grupper. Självlärda och formellt lärda programmerare samt 
personer med en bakgrund som har en blandning av båda. Dessutom har vi pratat med besluts-
fattare och ansvariga för rekryteringsprocessen av poster som omfattar ovanstående kandida-
ter. 

Därigenom får vi direkt information och insikt ifrån rekryterare och företag om hur de ser på 
självlärda utvecklare gentemot utvecklare med akademisk bakgrund.  

Tabell 3.6 Informanturval 

Informant Kategori Antal 

I1-3 Informellt lärd systemutvecklare 3 

F1-2 Formellt lärd systemutvecklare 2 

A1-3 Arbetsgivare/Rekryterare 3 

 

Vi har fokuserat på IT-företag och rekryteringsfirmor inom IT för att få en undersökning 
gjord på verksamheter som är relevanta inom problemområdet. Nyckelpersoner i företag 
kommer att vara rekryterare, HR-ansvariga eller chefer som har hand om anställning i företa-
get. Även intervjukandidater som är autodidakter och/eller akademiker inom programmering, 
för att ta reda på deras erfarenheter.  

Vi kommer fokusera på unga systemutvecklare som är i tidiga faser av sin karriär och ha de-
ras ålder i åtanke när vi analyserar datan. Detta för att undersökningens omfång behandlar 
områden som inte var aktuella eller existerade för 10 år sedan. Dessutom vill vi att deras erfa-
renheter skall vara färska i minnet så vi kan få ut så mycket detaljer och information som möj-
ligt under intervjuerna. 

Vi kommer utreda hur olika online-communities för programmering fungerar och vilka roller 
de har i egenlärandet hos och skapandet av nya utvecklare. Denna information kommer vi 
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hämta ifrån redan publicerad litteratur samt intervjua självlärda programmerare som verkat 
inom dessa forum.  
För att ta reda på legitimiteten av informellt lärda utvecklare gentemot utvecklare med aka-
demisk bakgrund kommer vi att utföra intervjuer med rekryterare i olika företag för att se vad 
de föredrar när de anställer utvecklare.  

3.3 Analys av insamlad data 

Vid analys av kvalitativ data talar Jacobsen (2002) om vikten av att man skall försöka få en så 
detaljerad och grundlig beskrivning av datan som möjligt. Allt skall registreras noggrant.  

För att minska mängden data som genereras vid transkribering har vi i enlighet med Brymans 
(2002) rekommendation valt att utelämna de delar som inte har någon relevans för undersök-
ningen. Så som presentation av ämne, förklaring av syfte och andra samtalsämnen som inte 
hade med intervjun att göra. 

För att skapa struktur och kategorisering av vårt material har vi delat in våra informanter efter 
våra urvalskategorier, informellt och formellt lärd samt arbetsgivare. Dessutom har vi tilldelat 
informanterna ett individuellt nummer, i enlighet med Denscombe (2000), för ytterligare ord-
ning och överblick. 

Vidare jämförde vi data mellan de olika kandidaterna för att hitta likheter och skillnader och 
på så sätt hitta kategorier och ämnen som var relevanta för vår undersökning samtidigt som 
det gav en bred överblick över innehållet och säkerställde att vi fick med allt av intresse. 

3.3.1 Datakvalité      

Vi har sett till att alla våra informanter har uppfyllt de krav vi har ställt på vårt urval. Alla 
kandidater har tillfört något till undersökningen och vi har kunnat säkerställa våra antaganden 
och analys genom att jämföra svar och erfarenheter mellan informanterna för att hitta sam-
band och öka dess trovärdighet.  
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4 Resultat ifrån intervjuer 

4.1 Presentation av intervjukandidaterna 

I våra intervjuer deltog 8 stycken personer, 3 stycken som är inblandade i anställningsproces-
sen på deras företag eller har rekrytering som arbetsuppgift. Vidare var det 3 stycken infor-
mellt lärda systemutvecklare och programmerare samt två formellt lärda systemutvecklare. 
Även om de vi har intervjuat inte har specifikt bett om att vara anonyma så har vi valt att döpa 
intervjukandidaterna till följande och undanhålla företagsnamn, namn på de intervjuade och 
personnummer på de intervjuade: 

• A1-3 för arbetsgivare och rekryterare 
• I1-3 för de informellt lärda 
• F1-2 för de formellt lärda 

 
Vi har valt att hålla företagen och de intervjuade anonyma eftersom det öppnar upp för en mer 
avslappnad och givande konversation ifall de som blir intervjuade är medvetna om att de kan 
prata fritt. När vi har sagt det till våra intervjupersoner i starten av intervjun har de oftast tyckt 
att det var en bra idé och känt sig lite lättade och det är då större chans att värdefull data kan 
inhämtas.  

4.1.1 Arbetsgivare/rekryterare 

A1 

A1 arbetar numera på ett mindre IT-konsultföretag och är ibland involverad i anställningspro-
cessen. Tidigare har A1 varit delaktig i ett mjukvaru-utvecklingsföretag under 2000-talet där 
A1 medverkade i anställningsprocessen.  

Personen är informellt lärd men företaget där personen arbetar just nu håller inte på med 
systemutveckling och programmering i någon större utsträckning. Således kommer personen 
att användas för insikt på IT-branschen som marknad där systemutvecklare och programme-
rare är involverade eftersom A1 är en aktiv person i IT-branschen. 
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A2 

A2 arbetar på ett mindre konsultbolag som ägs av ett större företag. A2 är vice VD i företaget 
och arbetsuppgifterna är uppdelade i 50 % försäljning, delvis presentera företaget och vad de 
kan erbjuda för kunden. De andra 50 % delas relativt lika enligt A2 mellan projektledning där 
A2 utför konsultarbete också medan de andra 25 % utgörs av personalansvar och administrat-
ion. Personalansvar och administration innefattar medverkan i anställningsprocessen på före-
taget med störst tyngd på anställandet av juniora utvecklare.  

A3 

A3 jobbar som rekryteringskonsult på Sverigefilialen av en av världens störta jobbsöknings-
portaler där ett av de största områdena är just IT. De gör väldigt många rekryteringar inom 
den branschen på alla nivåer och områden. Men främst inom .NET och Java samt en del 
webb- och apputveckling. 

4.1.2 Informellt lärda 

I1 (25 år) 

I1 är informellt lärd och började med webbutveckling som en hobby under gymnasiet och 
hjälpte under denna tid filmklubb med att bygga och underhålla deras hemsida. Efter det drev 
I1 ett eget företag och arbetade på deltid hos en reklambyrå med deras webbrelaterade tjäns-
ter. I1 är idag webbutvecklare på ett större mediaföretag som omfattar olika tidningar, hemsi-
dor och dylikt, dock skall kontoret där I1 jobbar på snart läggas ner och öppnas på annan ort. 
I1 är inte orolig då I1 bara några dagar före vårt möte var på 5 stycken intervjuer på samma 
dag där flera av dem redan hade kontrakt upprättade för I1 att skriva på. I1 gjorde sitt inträde 
på arbetsmarknaden genom kontakter och på grund av sitt intresse för webutveckling.  

I2 (31 år) 

I2 är informellt lärd, började dock läsa på universitetet till systemvetare enbart för att hoppa 
av efter ett halvår p.g.a. att I2 fick anställning som underhållare av ett stort webbsystem, med 
fokus på dess databas. Jobbet fick I2 p.g.a. av självlärda kunskaper inom webbutveckling som 
införskaffats genom olika online-plattformar och internet tutorials. Efter det har I2 arbetat 
med att testa mobila enheter samt IT-tekniker och product owner för ett mjukvarusystem där 
lösningar har skräddarsytts efter kunders önskemål. Applikationskonsult med inriktning på 
datalagringsintegration. Nu har I2 återupptagit kandidatstudierna för att kunna ha ett faktiskt 
bevis på sina kunskaper och få mer validitet gentemot kunder samt öppna upp möjligheter för 
vidare masterstudier. Något som I2 tror krävs då I2 vill arbeta utomlands. 
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I3 (28 år) 

Informellt lärd, läser nu på universitetet men har tidigare arbetat flera år som först supporttek-
niker och sedan IT-tekniker på ett företag som säljer en mjukvarutjänst till flera stora företag 
och kunder norden över. I3 har sysslat med både serverdrift och kodning av mindre lösningar 
internt på företaget. I3 har pågående studier sen något år tillbaka för att få ett miljöombyte och 
göra något annat i sitt liv. I3 fick sitt första jobb på grund av sin starka personlighet som ar-
betsgivaren tyckte om samt I3s förmåga att logiskt lösa problem.  

4.1.3 Formellt lärda 

F1 (23 år) 

F1 är formellt lärd och har både en kandidatexamen och magisterexamen som systemvetare. 
F1 arbetar efter sin magisterexamen på ett mindre konsultföretag som SharePoint utvecklare 
och jobbar med serviceteknologier så som SQL server, Windows server och Active directory. 
Arbetsuppgifterna beskrivs av F1 som motsatsen till front kodning som till exmpel HTML 
och menar på att kodningen sker i det bakomliggande i SharePoint.  F1 fick sitt första och 
nuvarande jobb genom kontakter men tror att anledningen till varför F1 fick jobbet var enga-
gemang utöver sina studier under studieperioden.  

F2 (37 år) 

F2 är formellt lärd och har civilingenjörs examen med inriktning datateknik.  

F2 har haft många olika arbetsroller på flera olika företag. Den arbetsroll som är mest relate-
rad till vår uppsats är projektledare inom webbutveckling vilket är F2s nuvarande jobb. F2 
fick sitt första jobb på grund av sin utbildning.  
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4.2 Analys av intervjuer  

4.2.1 Resultat ifrån arbetsgivarintervjuer 

Personlighet och teknikintresse 

I våra intervjuer med de personer som är rekryterare eller inblandade i anställningsprocessen 
på sitt företag fanns det några likheter och skillnader som ofta återkom. All tre arbetsgivare 
delade uppfattningen att de allra viktigaste kvalifikationerna hos en potentiellt nyanställd var 
deras personlighet. Både A1 och A2 nämner vikten av en bra personlighet i många olika 
sammanhang och menar på att är en person driven, engagerad och intresserad av det den job-
bar med så kommer allt annat också att fungera.  

A1 nämner att det alltid går att lära en person en ny teknik eller ett nytt arbetssätt men att 
ändra på en hel människa är mycket svårare. A2 berättar att är man driven och genuint intres-
serad och tekniskt kunnig är man en person som passar in på deras företag. För A2 är person-
ligheten extra viktig eftersom deras företag mer eller mindre lär upp de nyanställda till sina 
arbetsroller. A2 berättar att detta beror på att de inte direkt hittar några redan erfarna utveck-
lare som arbetar med det dem gör och det är då juniora utvecklare utan erfarenhet i området 
man får vända sig till. 

Utbildning 

När det kommer till frågan om en akademisk utbildning och dess betydelse på arbetsmark-
naden så skiljer sig A2 mycket ifrån A1 och A3s uppfattning.  A2 har en policy som säger att 
alla på deras företag skall ha gått en universitet utbildning. A2 menar på att det blir enklare att 
kommunicera och samverka i företaget ifall alla har någorlunda samma utbildningsbakgrund. 
A2 menar på att om alla pratar samma språk, använder samma tekniska termer så underlättar 
det väldigt mycket i projekt och i det vardagliga arbetet. A2 menar också på att deras uni-
forma anställning av juniora utvecklare där alla har akademisk utbildning öppnar upp för en 
sammanhållning på hög nivå inom företaget. Det öppnar upp för en stor sannolikhet att våra 
anställda har samma fritidsintressen, lyssnar på samma musik och har lättare för att umgås 
utanför jobbet berättar A2.  

A1 och A3 lägger ingen större vikt på akademisk utbildning.  

Online-plattformar som anställningshjälpmedel 

A3 letar efter sina kandidater på StackOverflow Carrier och GitHub och låter istället perso-
nens projekt och medverkan i open-source projekt fungera som ett mått för programmerings 
kunskaper, engagemang samt programmeringsspråk. A3s företag har en tjänst som söker ige-
nom användare på StackOverflow och GitHub och matchar de mot arbetsgivares lediga posit-
ioner.  
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Handlar det om nyexaminerade utvecklare och programmerare blir dock deras utbildning inte 
förbisedd utan tas med i beräkningen. När det gäller personer med arbetslivserfarenhet är det 
viktigaste för A3 var de har jobbat och vad de har gjort på företaget.  

A3 kollar även på användarens profil på StackOverflow Carrier och vad för omdömen perso-
nen har fått av de andra medlemmar när den har hjälpt andra lösa problem på StackOverflow. 
Att man är relativt aktiv på en sida som StackOverflow är också ett plus enligt A3, det visar 
på eget intresse och engagemang från användaren. 

Arbetslivserfarenhet 

A1 tittar hellre på arbetslivserfarenhet, certifieringar och vad det är för slags person när det 
kommer till folk i IT-branschen. A1 påpekar dock att när det gäller certifieringar, i alla slags 
former inom IT-branschen, så är det viktigt att vara väl insatt och medveten om vilka certifie-
ringar som är värdiga att kolla på. A1 berättar vidare att det finns många enklare certifieringar 
och att de då inte borde tas in i någon större beräkning när det gäller utvärdering av en poten-
tiellt nyanställd.  

Tekniska kunskaper och test 

Även om alla våra arbetsgivare är överens om att personligheten är viktigast så menar de att 
tekniska kunskaper inte får glömmas bort. Både A2 och A3 testar sina potentiellt nyanställda 
praktiska kunskaper. A2 har inte något standardiserat test utan konstruerar test utifrån vilken 
position som skall tillsättas och vad för uppgifter man har tillgängliga om kandidaten. Det 
finns oftast mycket information om kandidaterna, då de vanligtvis är personer som finns i 
företagets personliga nätverk. Testet är oftast av lättare karaktär berättar A2 eftersom de redan 
har mycket information om kandidaten och värderar personligheten över de tekniska kun-
skaperna. 

A3 testar sina kandidater genom att ge dem tester av olika karaktär att lösa hemma, detta be-
ror på att de inte har några faktiska intervjuer innan detta stadium. Testen varierar även här 
beroende på vilken position det är som skall tillsättas, testen kan vara allt ifrån att bygga en 
liten applikation till att lösa en uppgift.  

När det gäller andra sätt att bevisa sina tekniska kunskaper så tycker både A2 och A3 att visa 
upp egenskriven kod eller egna projekt kommer väl till hands.  

A2 säger: “Det är lätt att lista ut ifall de har någon förståelse för kodning, ifall de kan svara 
på varför de har skrivit sin kod så vet jag att de är medvetna om vad de gör”. 

Problemlösning och förståelse 

A2 menar på att det är viktigt att ha en förståelse och ett logiskt tänkande bakom sin kod, det 
gör det enklare när det kommer till att lära sig nya tekniker och metoder. Eftersom A3 letar 
kandidater i stor utsträckning på GitHub så är den elektroniska portföljen viktig, den är som 
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viktigast när det gäller nyexaminerade berättar A3. Testen sedan är till för att kontrollera att 
användaren faktiskt har skrivit sin egen kod och om de har en förståelse för vad de gjort me-
nar A3.  

4.2.2 Resultat från intervjuer med informellt lärda 

Teknikintresse och internet 

Alla tre informanter kommer från liknande utbildningsbakgrund. Alla tre har haft ett brin-
nande intresse för teknik sen de var små och har vuxit upp med att vidareutveckla detta in-
tresse genom att utforska och lära sig mer inom programmering och teknik i allmänhet genom 
självlärande där internet har varit huvudverktyget. De talar om hur mycket informationen de 
kunnat hämta och ta in därifrån har hjälpt dem och tagit deras hemmaprojekt vidare.  Den 
största bidragande faktorn till den kunskap de har idag har de införskaffat genom tutorials, be 
om hjälp av mer erfarna programmerare på forum samt att titta på och lära sig av lösningar 
som andra redan lagt fram. 

Arbetsmarknaden 

De har också alla fått jobb inom branschen utan någon formell utbildning och talar om vikten 
att kunna visa sina kunskaper genom tidigare skapade projekt samt visa prov på en hög pro-
blemlösningsförmåga. Något som flera års erfarenhet av programmerande med internet som 
hjälpmedel och verktygslåda har hjälpt dem att förbättra och bli kvalificerade på. 

Att det går att komma in på arbetsmarknaden med enbart informell bakgrund ser de som en 
möjlighet, men talar också om att innehavet av en formell utbildning är en genväg man tar för 
att slippa visa upp andra typer av kunskapsbevis eller ha tidigare arbetslivserfarenhet. A3 
nämner även att den enklaste vägen som informellt lärd är:  

“att köra frilans eller skapa något eget. Det svåra är att få en fot in på arbetsmarknaden och 
det krävs kontakter”. 

Samtliga talar även om vikten av att ha kontakter och att det är en faktor som är väldigt viktig 
eller i alla fall underlättar i jakten på en anställning och att få ett jobb. 

Arbetslivsbakgrund 

Deras arbetsbakgrund skiljer sig något då två utav dem, I2 och I3, arbetat som IT-supportrar, 
IT-tekniker samt applikationskonsult eller produktägare för större mjukvarusystem där arbets-
uppgifterna har handlat om nätverk, server- och databas-administration och att skräddarsy 
lösningar till en redan etablerad tjänst eller produkt efter kunders önskemål. Enterprisepro-
grammering i .NET och Java. Till skillnad från I1 som har arbetat som webbutvecklare med 
olika typer av arbetsuppgifter. Allt ifrån underhåll, belastningsoptimering till ren design. 



Informellt lärda systemutvecklare  Karl-Johan Bakke och Johan Petersén 

 

– 28 – 
 

Online-plattformar och karriärportaler 

Online-plattformar för kodning så som StackOverflow och GitHub är något de alla känner till 
men använder i olika stora utsträckningar. I1 fick sitt senaste jobb genom StackOverflow Ca-
reer, deras jobbportal. De är alla överens att om man har en fråga eller fastnat i ett projekt 
man håller på med så kan man alltid söka sig till StackOverflow för att hitta svar på sina pro-
blem. Endast I1 har aktivt medverkat i projekt på GitHub, något som vidgat I1s vyer och öpp-
nat upp för nya kontakter. 

De är alla övertygade om att ha en elektronisk portfölj med tidigare genomförda projekt un-
derlättar i jakten på anställning och jobb. 

Utanförskap 

De är även överens om att avsaknaden av formell utbildning har lett till ett visst utanförskap. 
Dels lönemässigt, då en formell utbildning garanterar en högre lön i de flesta fall och det är 
något de alla har märkt av när de jämfört med kollegor på samma positioner. Dels validiteten 
kring deras egen kunskap gentemot kollegor samt kunder. I I2 och I3s fall har det även häm-
mat deras möjligheter att utvecklas i deras karriärer, något som I1 inte har känt av. De talar 
också om avsaknaden av ett visst fackspråk, förhållningsätt och metodik när det kommer till 
strukturering av kod. 

Kunskapsgap mellan utbildning och arbetsmarknad 

Något som också är genomgående är att samtliga är övertygade om att nyexaminerade har ett 
stort gap i kunskap mellan vad de kan eller har lärt sig under utbildningen och vad som krävs 
av dem på arbetsplatsen. Till skillnad från informellt lärda, som de själva är, vars inlärnings-
kurva och tid innan de tillför och står på egna ben på jobbet är mycket kortare. Anledningen 
till detta, tror I3, är för att: 

“formellt utbildade har inte lärt sig utifrån ett intresse utan att någon annan sagt åt dem vad 
de skall göra”.  

I1 tror att det hela beror på att: “tekniken går ju så fruktansvärt snabbt framåt och tittar man 
på kurser och program idag så kan jag tycka att utbudet är något utdaterat. Skolorna är fast i 
en lite äldre värld. Men stora företag rör sig ju mycket söligare framåt än små företag och det 
finns ju väldigt många kurser som ändå är aktuella om 5-10 år. Desto större systemen är 
desto mer tid tar de att byta ut”.  

Från informell till formell 

Både I2 och I3 går nu en formell utbildning inom systemvetenskap, samma område som de 
tidigare arbetade i, med motiveringen att de vill få ett högre anseende på arbetsmarknaden och 
bland kollegor, bättre lön samt bredare möjligheter inför framtiden. Båda har gjort detta val då 
de kände att de inte kom längre i det arbetet de hade och inte kunde utvecklas mer. I2 pratar 
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även om att ha möjligheten att vidareutbilda sig på master-nivå, något som I2 tror är nödvän-
digt ifall man skall arbeta utomlands. 

I1 känner inget behov av detta. 

Arbetslivserfarenhet 

I1 är inte hämmad på grund av avsaknaden av utbildning och den sämre lönebilden och mot-
sättningarna som I1 kände av i ett tidigt stadie i sitt arbetsliv har nu jämnats ut och normali-
serats till samma nivåer som någon som är formellt lärd. Detta på grund av I1s fleråriga erfa-
renhet i webbutvecklings-branschen. 

4.2.3 Resultat från intervjuer med formellt lärda  

De två formellt lärda har olika utbildningsbakgrund men har utbildningar som har berört både 
programmering och systemutveckling. När de berättar för oss om hur de har hamnat på de 
positioner de har idag så skiljer de sig även där, vilket framgår tydligt då F1 berättar om bety-
delsen av sitt kontaktnät och sina förtroendeuppdrag vid sidan av studierna och F2 som talar 
om vikten av F2s tidigare erfarenheter och referenser. 

Båda har införskaffat sina kunskaper på formell väg från deras utbildningar och delar uppfatt-
ningen om att en akademisk utbildning är viktigt för att komma in på arbetsmarknaden. 

Kontakter och engagemang vid sidan av studierna 

F1 fick sitt jobb bland annat genom kontakter inom företaget tillsammans med att F1 har varit 
engagerad och jobbat som amanuens och mentor under sin studieperiod. F1 upplever att det är 
väldigt viktigt för arbetsgivare att se att den sökande har gjort något extra under sin studiepe-
riod. Det kan vara allt från att driva eget företag, vara verksam inom studentlivet eller som i 
F1s eget fall arbeta på institutionen som amanuens och mentor. F1 menar att det visar på att 
personen som gör något extra vid sidan om är mer produktiv och driven vilket är något som är 
viktiga egenskaper på arbetsmarknaden både enligt F1 och alla våra tre arbetsgivare.  

F1: “Den avgörande faktorn till varför jag sitter här tror jag definitivt att det är för att jag 
arbetade 25 % som amanuens och även som mentor ett tag. Jag tror att det gör mycket för 
arbetsgivaren att se något extra engagemang under studieperioden, det visar på att man är 
driven och produktiv.“ 

Arbetslivserfarenhet och tester 

F2 däremot som inte är nyexaminerad fick sitt jobb på grund av tidigare erfarenheter och refe-
renser. Deras kunskaper testades på samma sätt genom intervjufrågor inför deras nuvarande 
jobb. Dock så fick F1 skriva kod på en White-board vid intervjutillfället, testet var dock enligt 
F1 av lättare karaktär och omfattade bara grundläggande programmering.  
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Online-plattformar 

När det gäller sociala plattformar som en inkörsport till arbetsmarknaden så håller båda med 
om att användandet av online-plattformar som GitHub är ett plus men är inte något som är 
nödvändigt. De pratar istället om det sociala mediet LinkedIn och menar på att det är viktigt 
att man finns där då många företag är aktiva på LinkedIn.  

Kunskapsgap mellan utbildning och arbetsmarknad 

De upplever till viss del att det finns ett gap mellan formell utbildning och vad arbetsgivare 
efterfrågar. F2 menar på att branschen är i ständig förändring och det är svårt för skolan att 
hänga med. F2 tog sin examen 2003 och känner t.ex. inte att vattenfallsmetoden, som F2 lärde 
sig under sin utbildning, har varit till någon nytta.   

F2: “… branschen är i ständig utveckling och det har hänt väldigt mycket de senaste åren 
t.ex. övergången från vattenfall till agilt. Att skapa rätt produkt är en sak, men att skapa pro-
dukten på rätt sätt är något annat som jag inte lärde mig under min utbildning.” 

Även om F1 också tycker att det existerar ett gap mellan vad en formell utbildning ger och 
vad som efterfrågas men påpekar att det är oftast inte universitetens fel. F1 menar på att det 
inte är universitetens uppgift att göra F1 till en SharePoint-expert utan istället se till så att F1 
har möjligheten att bli det när F1 påbörjar sitt jobb. Om F1 hade blivit satt på sin nuvarande 
position för fyra år sedan då F1 inte haft någon examen så hade det aldrig fungerat för att F1 
hade saknat kunskaper om programmering och databaser.  

Fördelar på arbetsmarknaden 

När det gäller fördelar i arbetslivet knutna till formell utbildning så berättar F1 att utan sin 
examen hade F1 inte kunnat få den tjänsten F1 har dig. Dock har F1 inte haft någon fördel 
över de som bara har en kandidatexamen jämfört med F1s magisterexamen. De har samma 
positioner i företaget och samma lön. Det som påverkar ens möjligheter är istället erfarenhet 
och vad man presterar i företaget. Däremot upplever F2 att sin examen har gett upphov till 
både större utvecklingsmöjligheter i de företagen F2 har jobbat på samt tillgång till en bättre 
löneutveckling.   
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4.3 Sammanfattning 

4.3.1 Arbetsgivare 

Stor vikt läggs på personlighet. Engagemang, intresse för området, driv, teknisk kunskap och 
hög problemlösningsförmåga är de viktigaste faktorerna för att kvalificera till anställning. 

När det gäller akademisk utbildning har en av tre arbetsgivare det som krav. De andra två läg-
ger ingen större vikt vid detta. Det talas även om vikten av arbetslivserfarenhet och att det är 
viktigare än utbildning. 

Det framgår även att StackOverflow och GitHub används vid letandet och rekrytering av nya 
medarbetare. Den elektroniska portföljen är viktig. 

Test används för att ta reda på deras kandidaters kunskaper och ett bra resultat på dessa är 
avgörande för chanserna till anställning. Att kunna visa upp egna projekt som man tidigare 
gjort är också fördelaktigt. 

4.3.2 Informellt lärda 

Alla har haft ett stort intresse sen de var unga och använt internet som redskap för att inför-
skaffa sig de kunskaperna inom programmering och teknik de har idag.  

Enligt deras erfarenheter är det viktigt att kunna visa upp sina kunskaper genom tidigare pro-
jekt och hög problemlösningsförmåga. Något de fått genom sitt självlärande. 

Kontakter anses vara en viktig faktor för att komma in på arbetsmarknaden. 

I1 har fått sitt senaste jobb genom StackOverflows karriärssida. 

Samtliga är övertygade om att elektroniska portföljer underlättar att få jobb. 

Det talas också om ett kunskapsgap mellan arbetsmarknad och nyexaminerade, att de har en 
längre upplärningsperiod än de själva. 

Avsaknaden av formell utbildning har lett till viss form av utanförskap och två utav dem har 
börjat studera för att förbättra sina förutsättningar. I1 tycker istället att arbetslivserfarenhet har 
jämnat ut och eliminerat det utanförskap som fanns i tidigare stadier av karriären. 
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4.3.3 Formellt lärda 

De formellt lärda talar om vikten av kontakter, arbetslivserfarenhet och referenser när det 
kommer till chanserna att få anställning. 

Dessutom talas det om att engagemang utöver studierna ökar chanserna. 

De båda är överens om att online-plattformar som GitHub är ett plus när man söker jobb. 

De tror att de kunskapsgap som existerar mellan utbildning och arbetsmarknad beror på att 
branschen är i ständig förändring och utveckling. 

F1 menar även på att det inte är universitetens fel då utbildningens grund är bred utan att man 
istället bör tränas i det område som är aktuellt för sitt arbete när man fått anställning. 

Båda tycker att deras utbildning har gett dem möjligheter på arbetsmarknaden som de inte 
haft annars. F1 arbetar på ett företag där alla har formell utbildning. Däremot så ser F1 inte att 
sin masterexamen har gett mer än en kandidatexamen. 
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5 Diskussion 

5.1 Kunskapsskillnader mellan informellt och formellt lärda 

I analysen av intervjuerna uppenbarade sig kunskapsskillnader mellan de formellt lärda och 
informellt lärda. En välutvecklad metodik var något som de informellt lärda kände att de sak-
nade medan de formellt lärda kände att de hade en välutvecklad metodik. De formellt lärda 
har fått arbetssätt presenterade genom sin utbildning som kräver ett visst angreppssätt och en 
metodik för att klara det på bästa möjliga sätt. De informellt lärda har inte haft denna chans 
och har inte heller blivit introducerade till en metodik. De formellt lärda har lärt sig arbeta 
enligt de presenterade metoderna och det är med största sannolikhet anledningen till deras 
välutvecklade metodik. De informellt lärda saknar denna då informellt lärande i enlighet med 
våra resultat och Galanis, Mayol & Alier (2014) inte innefattar struktur och har oftast inte 
heller några klara mål uppsatta. 

Struktur finns även att finna i de formellt lärdas sätt att skriva kod, de informellt lärda har inte 
denna struktur i sin kod på grund av att de har lärt sig att skriva kod själva. Dock så upplever 
de informellt lärda att deras sätt att skriva kod är oftast snabbare än de formellt lärda. När de 
inte behöver ha en massa regler och strukturtankar i bakhuvudet så är det enklare att fokusera 
på koden. Det har ju sina för- och nackdelar. En arbetsgivare vill ju ha en medarbetare som är 
effektiv men samtidigt så krävs det att denne kan kommunicera och arbeta unisont med de 
andra. En intressant fråga är ifall de formellt lärda till slut blir lika snabba som de informellt 
lärda på att skriva kod trots att de har struktur och regler i åtanke.  

Som formellt lärd lär man sig även att tala både inför grupp, med framtida kollegor och inom 
grupp. De informellt lärda hänger därför kanske inte alltid med när akademiska termer an-
vänds i arbetslivet och kan även ha problem att prata med kunder. Detta beror säkerligen på 
en avsaknad av interaktion i verkligheten mellan de informellt lärda och andra i samma 
bransch. Samtidigt så skolar sidor som GitHub utvecklare att samarbeta över lång tid och rum 
med obegränsat antal andra genom väl detaljerad dokumentation av sina ändringar så att alla 
kan följa dem. 

Formella utbildningar öppnar upp för sådana tillfällen naturligt genom grupparbeten, semi-
narier och presentationer i enlighet med Galanis, Mayol & Alier (2014).  

Informanter i vår undersökning både från arbetsgivare, formellt lärda och informellt lärda har 
upplevt att det tar oftast längre tid för de formellt lärda att bli produktiva på företag. Det tror 
vi beror på att de informellt lärda har en smalare inlärning och har på så sätt mer omfattande 
praktiska kunskaper inom systemutveckling och programmering. Vi tror även att det beror på 
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att de informellt lärda har ett brinnande intresse för vad de gör samt att de har själva tagit be-
slutet att de vill arbeta just inom systemutveckling och programmering. De formellt lärda kom 
kanske inte in på sitt förstahandsval eller hade hellre velat arbeta inom ett annat område inom 
deras utbildning.  

5.2 Anställningsmöjligheter 

Samtliga arbetsgivarinformanter är överens om att personlighet och personkemi är den mest 
avgörande faktorn vid anställning och på andra plats tidigare arbetslivserfarenheter. Om man 
bortser ifrån detta då det ligger utanför vårt fokusområde så tar samtliga upp vikten av att ha 
kontakter eller något typ av nätverk för att både synas men också bli informerad om de tjäns-
ter som finns tillgängliga.  Van der Heijden, Boon & van der Klink, Meys (2008) visar på att 
två av de mest ledande faktorerna som utgör en individs anställningsbarhet är akademisk ut-
bildning och kontakter inom och utanför företag. Eftersom de informellt lärda saknar den 
akademiska bakgrunden är det möjligt att tillgång till kontakter kan vara mer nödvändigt som 
informellt lärd. Men även hos F1 var kontakter inblandade vid anställning. Även om F1s av-
görande faktor till varför F1 fick jobbet var extra engagemang utöver studierna så spelade 
kontakter en stor roll vid F1s första anställning då kontakterna öppnade för möjligheten att 
börja jobba där.  

GitHub och StackOverflow är portaler som alla inom branschen känner till och det framgår 
tydligt att det används aktivt då våra informanter från både informellt lärda och rekryterare 
talar om att de både fått anställning genom det och att det används flitigt för att söka efter 
kandidater. Detta bekräftar vad Capiluppi et. al. (2013) och Rusk & Coady (2014) skriver om 
hur online-plattformar kan fungera i relation till anställning och jobb. Samtidigt som ett aktivt 
medverkande på plattformar som dessa kan leda till nya kontakter och möjligheter, berättar de 
formellt lärda om nätverkandet som sker under studietiden och vikten av kontaktnätet som 
skapas då. 

Det framgår också att vissa typer av jobb, en övervägande andel, kan man bara få om man har 
en akademisk utbildning och är formellt lärd. 

Arbetsgivare vill ha någon som passar in i företaget, som talar samma språk som de övriga 
anställda och kan de metoder och sätt som de arbetar på. Företag som arbetar med större sy-
stem och med äldre programmeringsspråk eller tjänster som är lämpade mot företagsvärlden 
ser villkoret att deras anställda skall ha en liknande formell bakgrund som något viktigt. Den 
största anledningen till detta är att det är den enklaste vägen att kontrollera och veta vad och 
hur kandidaten har införskaffat sig sina kunskaper. 

Om man däremot vill arbeta med app-utveckling på ett mindre företag eller verka inom 
webbprogrammering och utveckling så är hindren mycket mindre och den informella vägen 
mycket mer vanligt förekommande. 
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Det talas också om vikten av att ha ett bra sinne för problemlösning och ett stort intresse för 
programmering, något som både rekryterare och de informellt lärda som senare påbörjat uni-
versitetsutbildningar säger är mer förekommande bland informellt lärda än de som har gått 
den formella vägen. Sidor som GitHub och att ha egna projekt leder enligt dem till en bättre 
problemlösningsförmåga samtidigt som man lär sig att ta hjälp av andra och även får en högre 
samarbetsförmåga. 

5.3 Utanförskap för informellt lärda 

Ett tydligt fenomen och också motivationsgivande faktor till att ta sig ifrån den informella 
vägen är det utanförskap denna typ av bildning kan leda till. 

Alla informellt lärda visar tydliga tecken på detta, men det tar olika skepnader hos alla tre. 
Något de är överens om är en avsaknad av metodik och fackspråk samt en ständig förvåning 
bland kunder och kollegor då deras utbildningsbakgrund diskuteras.  

De blir ofta satta i situationer där de måste försvara sin position och kunskap på ett sätt som 
kollegor med akademisk bakgrund slipper. 

Förutom lägre lön och begränsad valmöjlighet av arbetsgivare (då det talas om att flera ar-
betsplatser bara anställer personer med formell utbildning), så begränsas även deras karriär-
möjligheter. Omgivningens osäkerhet på deras kunskap tycks färga av sig på våra informanter 
där två valt att styrka sina meritlistor och börja studera. Detta för att öppna upp fler dörrar, 
kunna arbeta utomlands samt kvalificera sig för högre studier. 

En intressant fråga att ställa här är vad dessa år på universitetet tillför de informellt lärda som 
dessutom redan har arbetslivserfarenhet? Förutom självklarheter som möjlighet till vidare 
studier på högre nivå och förutsatt att de vill fortsätta arbeta med utveckling.  

Men att ha en programmeringsgrund att stå på för att sedan utbilda sig till systemvetare med 
målet att ta klivet till projektledning eller någon mer management-relaterad roll ger detta valet 
en mycket större validitet. 
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5.4 Färdigheter hos informellt och formellt lärda 

Efter att ha analyserat vårt intervjuresultat och sedan diskuterat kunskapsskillnader mellan 
informellt och formellt lärda presenterar vi nedan en lista över färdigheter som skiljer sig mel-
lan de två olika formerna av inlärning.  

Formellt lärda: 

• Metodik 
• Skriver strukturerad kod 
• Planering och framförhållning 
• Bred kunskapsgrund 

 

Informellt lärda: 

• Hög kodproduceringshastighet 
• Snabbt produktiva vid start 
• Genuint intresse  
• Hög grad av problemlösningsförmåga 

5.4.1 Färdigheter hos formellt lärda 

Formell utbildning ger en möjlighet till en bred bas, där man blir introducerade till många 
olika ämnen och metoder inom IT-branschen. Det kan på så sätt vara lättare att se hela bilden 
i ett problem eller ett projekt.   

Utbildningen tillför även struktur och regler för hur kod skall skrivas på ett lätthanterligt sätt. 
Om den som underhåller koden blir utbytt är det enklare att följa de formellt lärdas kod och 
fortsätta att underhålla och lägga till kod i systemet. 

De har även lätt för att arbeta metodiskt med arbetsuppgifter och projekt. De formellt lärda 
tänker även oftast ett steg längre när det gäller att planera ett projekt eller en arbetsuppgift. De 
lägger upp någon projektplan eller liknande medan de informellt lärda oftast börjar arbeta och 
koda direkt.  



Informellt lärda systemutvecklare  Karl-Johan Bakke och Johan Petersén 

 

– 37 – 

5.4.2 Färdigheter hos informellt lärda 

Informellt lärda styrs av intresse och passion och har total frihet och egen kontroll över vad de 
sysslar med vilket innebär att de måste vara genuint intresserade från början för att sätta sig in 
i ämnet. Ett genuint intresse är viktigt enligt våra arbetsgivarintervjuer. Ett tekniskt intresse 
finns att återfinna hos alla våra informellt lärda intervjukandidater, även om många av de 
formellt lärda också är teknikintresserade verkar det vara mer återkommande hos informellt 
lärda.  

Eftersom de informellt lärda sätter sig in i ett smalare område än en formell utbildning har de 
därför möjligheten att lösa problem och producera kod vid ett tidigare stadie då de kräver 
mindre förberedelser och struktur. Detta beror även på att de inte har samma struktur som de 
formellt lärda i sin kod och har mindre regler i åtanke när de kodar. Trots att de informellt 
lärda har en avsaknad av metodik visar de på en hög grad av problemlösning inom systemut-
veckling och IT. De informellt lärda är oftast produktivare än de formellt lärda i början på 
deras första jobb. Denna typ av lärande ger dem en spetskompetens inom sitt område men på 
bekostnad av den kunskapsbredd en formellt lärd innehar. 
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5.5 Fördelar och nackdelar 

Nedan presenteras en kort sammanfattning av våra fynd i form av för- och nackdelar med de 
olika inlärningsalternativen. 

5.5.1 Informellt lärande 

Fördelar 

• Låg inlärningskurva, ofta produktiv från första dag vid anställning 
• Hög problemlösningsförmåga 
• Skriver kod snabbare än formellt lärda 
• Inga inträdesbarriärer, tillgängligt för alla 

 
Nackdelar 

• Avsaknad av metodik, fackspråk och struktur  
• Ej behörig till vissa jobb, inte heller eftertraktad av vissa arbetsgivare  
• Hämmade karriärmöjligheter 
• Utanförskap, saknar viss acceptans bland kunder och kollegor 

5.5.2 Formellt lärande 

Fördelar 

• Högre lön 
• Behörig till fler jobb än informellt lärda 
• Bättre karriärmöjligheter 
• Hög planeringsförmåga och struktur 

 
Nackdelar 

• Måste bli inskolad i verksamheten och tjänsten 
• Skriver kod långsammare än informellt lärda 
• Höga intagningskrav och förkunskaper för antagning till utbildningarna 



Informellt lärda systemutvecklare  Karl-Johan Bakke och Johan Petersén 

 

– 39 – 

6 Slutsats 

Är informellt lärande med hjälp av internet och online-plattformar ett alternativ till tradit-
ionella läroverk som ger en formell utbildning för att bli systemutvecklare/programmerare? 

Vi har funnit att informellt lärande inom systemutveckling och programmering är en hållbar 
väg för att ta in kunskap och kunna arbeta på dagens arbetsmarknad. Alla våra informanter 
talar tydligt om att de med internets hjälp har införskaffat sig kunskaper som har lett till ar-
bete. Verktygen som de informellt lärda har använt för att hämta in sina kunskaper och för att 
få jobb är bl.a. tutorials, StackOverflow och GitHub. De informellt lärda utvecklar en spets-
kompetens inom systemutveckling och en hög problemlösningsförmåga som gör att de inom 
sitt specialitetområde är eftertraktade och har legitimitet på arbetsmarknaden. 

Dock kan det vara svårt att ta första klivet in på arbetsmarknaden utan kontakter då erfarenhet 
är något som ständigt efterfrågas. De informellt lärda kan förbättra sina chanser att ta klivet in 
på arbetsmarknaden genom att visa upp egna programmeringsprojekt eller egen kod. Men den 
viktigaste faktorn för både formellt och informellt lärda är det att de är drivna, visar intresse 
och engagemang av systemutveckling och programmering enligt arbetsgivare. 

Hur skiljer sig informellt och formellt lärda i kunskap och möjligheter på arbetsmark-
naden? 

I diskussionen presenterade vi de färdigheter som vi fann hos de formellt och informellt lärda 
efter att ha analyserat intervjuresultatet. De mest unika kunskapsskillnaderna mellan de två 
grupperna är de formellt lärdas: 

Bred kunskapsgrund, metodik, struktur, fackspråk och planering. 

Samt de informellt lärdas: 

Spetskompetens, kodproduceringshastighet och problemlösningsförmåga. 

Möjligheten till att få anställning skiljer sig väldigt beroende på vilken typ av systemutveckl-
ing man vill arbeta med. Det är tydligt att chanserna till att få jobb som informellt lärd är be-
tydligt högre inom webb- och apputveckling. Mindre, nyare företag är mer benägna att an-
ställa någon utan formell bakgrund till skillnad från de större, mer etablerade företagen. 

Det finns dessutom arbetsplatser som kräver en formell utbildning vilket innebär att de infor-
mellt lärda inte är behöriga till dessa jobb på arbetsmarknaden. 
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Vidare har vi funnit att de informellt lärda upplever ett utanförskap på arbetsmarknaden där 
de måste försvara sin legitimitet inför kollegor och kunder. Vi tror detta är en produkt av det 
intensivt stigande antal av formellt utbildade som verkar i dagens samhälle och att formellt 
lärande idag är normen. Men som tidigare presenterats så utgör detta visserligen ett hinder 
men det betyder inte att det är hopplöst. Möjligheterna som informellt lärd finns och genom 
rätt kontakter, specialisering och arbetsplatsval har man goda chanser att bygga en framgångs-
rik karriär med informellt lärande som grund. 

6.1 Förslag till vidare forskning 

Vilka åtgärder skall universitet och högskolor genomföra för att fylla det existerande prak-
tiska kunskapsgapet mellan formell utbildning och arbetsmarknaden samtidigt som de fortsät-
ter ge studenter en bred grund att stå på? 
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Bilagor 

B1 Transskript 1 – A1 

Arbetsgivare	  1	  -‐	  21	  april	  2015	  

J	  &	  K-‐J:	  Vilken	  arbetsroll	  har	  du?	  

A1:	  Jag	  är	  IT-‐konsult	  inom	  IT	  säkerhet	  och	  rådgivning,	  Man	  kan	  ha	  många	  roller	  när	  man	  har	  
samlat	  på	  sig	  mycket	  erfarenhet.	  Mina	  arbetsuppgifter	  innefattar	  främst	  konsultbiten	  då	  jag	  går	  
in	  i	  ett	  företag	  under	  en	  längre	  eller	  kortare	  tid	  för	  att	  arbeta	  hos	  dem	  men	  som	  senior	  följer	  
ibland	  säljbiten	  med.	  

J	  &	  K-‐J:	  Vad	  är	  din	  utbildningsbakgrund?	  

A1:	  I	  grund	  och	  botten	  är	  jag	  egentligen	  verkstadstekniker	  men	  för	  lite	  mer	  än	  30år	  sedan	  tyckte	  
jag	  att	  det	  var	  mer	  intressant	  med	  data	  och	  teknik.	  Jag	  har	  faktiskt	  en	  20poängs	  distanskurs	  
inom	  IT,	  det	  var	  så	  jag	  började	  med	  IT.	  Om	  man	  räknar	  ihop	  alla	  utbildningar,	  även	  leverantör	  
specifika	  kurser	  så	  har	  jag	  mellan	  5	  och	  6	  utbildningar	  utanför	  universitet.	  

J	  &	  K-‐J:	  Så	  dina	  kunskaper	  skaffade	  du	  i	  början	  på	  egen	  väg?	  

A1:	  Ja,	  har	  man	  inte	  gått	  en	  universitets	  utbildning	  och	  inte	  får	  ett	  bra	  jobb	  direkt	  så	  blir	  det	  att	  
man	  gör	  det,	  och	  sedan	  jobbar	  man	  med	  det	  och	  då	  får	  man	  praktiska	  kunskaper	  som	  man	  sedan	  
kompletterar	  med	  utbildningar	  på	  djupet	  och	  grunden	  i	  det	  hela	  och	  går	  sedan	  efter	  svårare	  och	  
svårare	  jobb.	  	  

J	  &	  K-‐J:	  Du	  upplever	  alltså	  att	  utbildningar	  genom	  jobbet	  är	  viktigt	  inom	  IT-‐branschen	  i	  helhet?	  

A1:	  Ja,	  om	  man	  vill	  vidareutvecklas,	  sen	  finns	  det	  ju	  sådana	  som	  är	  nöjda	  med	  att	  bara	  sitta	  och	  
göra	  samma	  sak	  varje	  dag,	  jag	  tillhör	  inte	  dem.	  Jag	  vill	  egentligen	  utmana	  både	  mig	  själv	  och	  vi-‐
dareutvecklas	  hela	  tiden.	  

J	  &	  K-‐J:	  Hur	  kom	  du	  in	  i	  IT-‐branschen	  från	  allra	  första	  början?	  

A1:	  Jag	  började	  som	  svetsare	  på	  verkstadsgolvet	  men	  upptäckte	  efter	  ett	  litet	  tag	  att	  jag	  hade	  en	  
fallenhet	  för	  datorer.	  min	  morsa	  var	  så	  kallat	  IT-‐chef	  på	  den	  tiden	  och	  jag	  fastnade	  för	  tekniken	  
som	  fanns	  i	  verkstaden	  och	  i	  de	  stora	  verkstadsdatorerna.	  Jag	  läste	  då	  den	  här	  20poängskursen	  
samtidigt	  som	  jag	  hjälpte	  till	  med	  IT	  på	  verkstaden	  utöver	  mina	  vanliga	  arbetsuppgifter.	  Jag	  för-‐
stod	  allt	  mer	  och	  mer	  om	  tekniken	  och	  till	  slut	  var	  det	  jag	  som	  tog	  hand	  om	  de	  externa	  konsult-‐
firmorna	  och	  ställda	  krav	  på	  program	  och	  liknande.	  De	  sista	  fem	  åren	  på	  verkstaden	  startade	  jag	  
en	  datorfirma	  vid	  sidan	  om	  mitt	  arbete.	  Pengarna	  som	  jag	  tjänade	  där	  var	  min	  tanke	  att	  det	  
skulle	  gå	  till	  utbildningar.	  De	  är	  inte	  gratis,	  en	  veckoutbildning	  kan	  kosta	  30-‐100	  000.	  96	  började	  
jag	  som	  IT-‐konsult	  på	  Telia	  där	  jag	  skulle	  hjälpa	  medelstora	  svenska	  företag	  med	  internetlänkar	  
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och	  kopplingar	  mellan	  kontor	  över	  hela	  världen.	  Så	  det	  blev	  en	  helt	  ny	  typ	  av	  jobb	  på	  en	  gång	  
och	  det	  var	  väldigt	  kul.	  Tydligen	  gjorde	  jag	  bra	  ifrån	  mig	  eftersom	  en	  av	  mina	  kunder	  som	  jag	  var	  
och	  skällde	  ut	  en	  gång	  ringde	  senare	  för	  att	  han	  ville	  anställa	  mig.	  Jag	  började	  där	  som	  IT-‐chef	  
och	  fortsatte	  till	  IT-‐bubblan	  sprack	  år	  2000	  och	  firman	  gick	  i	  konkurs.	  Och	  sen	  var	  jag	  tillbaka	  i	  
IT-‐konsult	  branschen.	  	  Eftersom	  jag	  valde	  nisch	  Telia	  kom	  jag	  in	  på	  nätverks-‐sidan	  och	  IT-‐
säkerhet	  och	  sen	  efter	  de	  har	  jag	  varit	  mer	  på	  IT-‐säkerhet	  sidan,	  dels	  för	  att	  det	  finns	  så	  mycket	  
att	  göra	  och	  dels	  för	  att	  det	  är	  så	  komplext,	  det	  är	  ett	  levande	  område	  att	  jobba	  med.	  Jag	  hade	  
inte	  råd	  från	  början	  så	  därför	  fick	  jag	  jobba	  dubbelt	  i	  början.	  	  

J	  &	  K-‐J:	  Hur	  testades	  dina	  kunskaper	  i	  anställningsprocessen?	  

A1:	  Det	  är	  väldigt	  olika,	  i	  början	  när	  man	  inte	  är	  så	  känd	  så	  är	  det	  mycket	  man	  skall	  visa	  upp	  och	  
bli	  testad	  på.	  Många	  bolag	  som	  är	  ordentliga	  vill	  testa	  så	  man	  får	  in	  rätt	  typ	  av	  person	  för	  den	  
rollen	  man	  söker	  och	  sen	  när	  det	  intervjuer.	  I	  en	  av	  mina	  intervjuer	  fick	  jag	  åka	  till	  Stockholm	  två	  
olika	  gånger	  och	  få	  göra	  både	  IQ	  och	  psyk	  test.	  Det	  var	  deras	  standard.	  Nu	  på	  senare	  tid	  vet	  folk	  
vem	  man	  är	  så	  nu	  är	  det	  mer	  att	  välja	  ifall	  jag	  vill	  jobba	  är	  eller	  här.	  Det	  är	  för	  att	  man	  verkligen	  
har	  pressat	  sig.	  När	  man	  har	  lång	  erfarenhet	  och	  många	  certifieringar	  är	  det	  oftast	  inte	  så	  många	  
tester.	  	  

J	  &	  K-‐J:	  Men	  Vad	  upplevde	  du	  var	  den	  avgörande	  faktorn/faktorerna	  när	  du	  först	  blev	  anställd	  i	  
början	  på	  din	  karriär?	  

A1:	  Vi	  var	  200	  som	  sökte	  tre	  tjänster,	  och	  vi	  hade	  lite	  olika	  bakgrund	  och	  jag	  tror	  att	  min	  bak-‐
grund	  som	  har	  jobbat	  vid	  kund	  och	  lite	  med	  IT	  samt	  inköp	  var	  en	  styrka	  och	  jag	  tror	  att	  jag	  var	  
rätt	  så	  lugn	  på	  den	  tiden	  och	  ingav	  en	  känsla	  av	  säkerhet.	  Jag	  tror	  inte	  att	  de	  valde	  mig	  för	  min	  
tekniska	  bakgrund.	  En	  del	  av	  de	  saker	  vi	  skulle	  jobba	  med	  på	  de	  jobbet	  var	  sånt	  som	  jag	  hade	  
jobbat	  med	  innan	  men	  det	  var	  inte	  majoriteten	  av	  de	  som	  vi	  skulle	  jobba	  med	  som	  jag	  hade	  
kommit	  i	  kontakt	  med.	  Mycket	  var	  nytt	  för	  mig,	  allt	  från	  routing	  till	  switching	  och	  nya	  produkter	  
från	  Norton	  o	  Cisco.	  Det	  som	  jag	  upplevde	  var	  de	  avgörande	  faktorerna	  till	  varför	  jag	  blev	  an-‐
ställd	  var	  för	  att	  jag	  arbetat	  så	  nära	  med	  kund	  och	  att	  min	  personlighet	  passade	  positionen	  och	  
företaget	  samt	  att	  jag	  själv	  hade	  jobbat	  som	  inköpare.	  Det	  var	  erfarenheter	  som	  jag	  tror	  var	  vik-‐
tiga	  och	  spelade	  stor	  roll.	  	  

J	  &	  K-‐J:	  Hur	  ser	  din	  arbetsplats	  på	  utbildning	  och	  praktiska	  kunskapsbevis?	  Har	  du	  upplevt	  
skillnader	  från	  arbetsplats	  till	  arbetsplats	  eller	  finns	  det	  en	  generell	  bild	  som	  återspeglar	  hela	  
arbetsmarknaden?	  

A1:	  Alla	  tittar	  dem	  ganska	  mycket	  på	  certifieringar	  när	  det	  gäller	  IT-‐branschen.	  Eftersom	  jag	  har	  
jobbat	  rätt	  länge	  som	  konsultchef	  så	  har	  jag	  under	  min	  tid	  sett	  många	  CV.	  Det	  jag	  har	  kollat	  på	  då	  
är	  framförallt	  vad	  de	  har	  jobbat	  med	  och	  hur	  länge	  de	  har	  jobbat.	  Och	  sen	  kommer	  certifiering-‐
arna	  och	  sedan	  vill	  man	  eventuellt	  prata	  med	  någon	  som	  känner	  personen	  så	  man	  vet	  vad	  det	  är	  
för	  typ	  av	  människa.	  Sen	  tar	  man	  in	  dem	  för	  att	  bilda	  sig	  en	  egen	  uppfattning	  ifall	  det	  ser	  ok	  ut	  så	  
långt.	  Jag	  vet	  att	  universiteten	  ibland	  har	  gammal	  teknik	  och	  gamla	  tankar,	  det	  ligger	  inte	  högt	  i	  
den	  typen	  av	  utvärdering.	  Man	  vill	  hellre	  se	  praktisk	  erfarenhet,	  certifieringar,	  helst	  de	  lite	  svå-‐
rare.	  Men	  sen	  kan	  det	  ara	  så	  att	  profilen	  sticker	  ut,	  och	  då	  är	  det	  högt	  värderat,	  man	  kan	  alltid	  
lära	  en	  människa	  teknikerna	  och	  nya	  tekniker	  men	  är	  det	  helt	  fel	  människa	  man	  anställer	  för	  
jobbet	  kan	  det	  vara	  svårt	  att	  ändra	  på	  det.	  Man	  skall	  vara	  flexibel	  och	  kunna	  ta	  skit	  men	  även	  
göra	  lyxjobb.	  Det	  skall	  vara	  rätt	  typ	  av	  människa.	  	  
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J	  &	  K-‐J:	  Du	  har	  alltså	  varit	  med	  och	  anställt	  människor?	  	  

A1:	  Från	  2000	  har	  jag	  haft	  den	  typen	  av	  roll	  i	  företag	  där	  jag	  har	  varit	  delaktig	  i	  anställningspro-‐
cessen.	  

J	  &	  K-‐J:	  Har	  du	  varit	  med	  i	  anställningsprocessen	  gällande	  några	  systemutvecklare	  /	  program-‐
merare?	  

A1:	  Ja,	  de	  var	  ju	  ett	  utvecklingsföretag,	  de	  som	  jag	  hade	  innan	  2000	  och	  där	  man	  hade	  man	  ju	  lite	  
mer	  avancerad	  anställningsprocess	  där	  även	  mellanchefer	  skulle	  vara	  med	  i	  processen.	  Jag	  var	  
då	  en	  av	  mellancheferna	  som	  var	  med	  och	  värderade	  de	  jobbsökande	  men	  skulle	  främst	  utvär-‐
dera	  själva	  personen	  och	  dela	  min	  uppfattning	  till	  de	  andra.	  Där	  gjorde	  dem	  andra	  olika	  tester	  
för	  att	  kolla	  personens	  kunskaper	  och	  ville	  helst	  även	  se	  vad	  de	  har	  gjort	  för	  arbete	  tidigare	  och	  
var	  de	  hade	  arbetat.	  Det	  var	  då	  flera	  olika	  som	  träffade	  den	  sökande	  och	  det	  är	  ju	  svårt	  att	  “lura”	  
så	  många	  personer,	  har	  alla	  samma	  uppfattning	  om	  en	  sökande	  så	  stämmer	  det	  antagligen.	  Så	  
det	  var	  ett	  viktigt	  tillvägagångssätt	  i	  det	  bolaget	  annars	  tror	  jag	  inte	  det,	  då	  kollar	  man	  mer	  på	  
deras	  tekniska	  bakgrund	  och	  vad	  för	  slags	  jobb	  de	  har	  utfört	  tidigare.	  	  

J	  &	  K-‐J:	  Vägde	  tidigare	  praktiska	  kunskaper	  och	  kunskapsbevis	  högre	  än	  att	  ha	  en	  formell	  ut-‐
bildning	  när	  ni	  skulle	  anställa	  systemutvecklare	  och	  programmerare?	  

A1:	  Ja	  det	  skull	  jag	  vilja	  påstå	  när	  det	  gällde	  det	  företaget,	  det	  var	  viktigare	  att	  veta	  var	  de	  hade	  
arbetat	  och	  vad	  de	  hade	  arbetat	  med	  där.	  Det	  var	  även	  viktigt	  att	  veta	  ifall	  de	  var	  drivande	  i	  sina	  
projekt	  eller	  om	  de	  bara	  var	  medverkande	  då	  det	  är	  en	  stor	  skillnad.	  Man	  jagar	  mycket	  de	  män-‐
niskorna	  som	  man	  vet	  har	  arbetat	  på	  rätt	  ställen.	  De	  duktigaste	  jag	  känner	  inom	  branschen	  har	  
ingen	  som	  helst	  formell	  utbildning.	  De	  vassaste	  på	  Microsoft	  har	  inte	  ens	  en	  Microsoft-‐
certifiering.	  De	  har	  också	  hållit	  på	  ett	  tag	  då	  dock.	  Jag	  har	  träffat	  ett	  fåtal	  som	  är	  väldigt	  utbildade	  
och	  lärda	  som	  faktiskt	  är	  både	  smarta	  och	  kan	  prata	  med	  kolleger	  och	  IT-‐avdelningen.	  De	  kan	  
kommunicera	  men	  det	  känns	  inte	  som	  de	  är	  på	  riktigt	  samma	  spår	  som	  de	  som	  faktiskt	  utför	  
jobbet.	  Det	  känns	  i	  och	  för	  sig	  att	  det	  har	  skett	  ett	  skifte	  på	  sista	  tiden	  ute	  på	  företagen,	  de	  här	  
gamla	  ADB	  och	  IT-‐cheferna	  och	  framförallt	  informationssäkerhetcheferna	  då	  de	  numera	  är	  mera	  
marknadsbundna.	  Det	  är	  en	  roll	  som	  jag	  har	  haft	  under	  de	  senaste10åren	  där	  jag	  går	  in	  i	  företag	  
där	  IT	  och	  resten	  av	  företaget	  har	  svårt	  att	  kommunicera	  med	  varandra.	  Det	  är	  ofta	  mer	  admi-‐
nistrativa	  roller	  som	  informationssäkerhetschef	  eller	  IT-‐säkerhets	  chef	  eller	  ekonomi	  controller	  
som	  de	  med	  formell	  utbildning	  får	  jobba	  som.	  Mitt	  jobb	  där	  är	  att	  hjälpa	  de	  här	  administrativa	  
rollerna	  att	  kommunicera	  med	  IT	  på	  ett	  sätt	  så	  att	  de	  förstår	  varandra	  då	  de	  formellt	  lärda	  ofta	  
inte	  har	  koll	  på	  vad	  de	  vill	  att	  IT	  skall	  göra	  eller	  hur	  de	  skall	  göra	  det.	  Man	  lägger	  massor	  med	  
jobb	  administrativt	  och	  sätter	  upp	  massor	  med	  regler,	  krav,	  direktiv	  och	  policys	  som	  aldrig	  blir	  
utförda.	  Man	  vet	  inte	  riktigt	  meningen	  med	  allting	  och	  vad	  det	  innebär.	  

J	  &	  K-‐J:	  Upplever	  du	  att	  de	  formellt	  lärda	  kan	  ha	  lättare	  för	  sig	  att	  lära	  sig	  nya	  tekniker	  inom	  
andra	  områden	  som	  en	  informellt	  lärd	  inte	  heller	  har	  varit	  i	  kontakt	  med?	  

A1:	  Har	  de	  jobbat	  lika	  lite	  har	  det	  med	  individen	  att	  göra,	  vad	  är	  det	  för	  typ	  av	  person	  och	  hur	  
driven	  är	  personen?	  Men	  om	  den	  formellt	  lärda	  har	  kommit	  i	  kontakt	  med	  området	  eller	  lik-‐
nande	  saker	  innan	  tidigare	  kan	  de	  ha	  en	  fördel.	  Mycket	  är	  snarlikt	  inom	  branschen	  och	  har	  man	  
förstått	  “ramverket”	  som	  teknikerna	  rör	  sig	  inom	  så	  kan	  man	  med	  största	  sannolikhet	  lära	  sig	  de	  
nya	  teknikerna.	  
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J	  &	  K-‐J:	  Har	  du	  upplevt	  ett	  utanförskap	  pga	  avsaknaden	  av	  formell	  utbildning?	  	  

A1:	  Nej,	  men	  om	  jag	  säger	  såhär,	  om	  jag	  skulle	  vilja	  ha	  en	  viss	  typ	  av	  roll	  på	  ett	  visst	  typ	  av	  före-‐
tag	  så	  kan	  de	  ha	  krav	  på	  formell	  utbildning	  så	  där	  känner	  man	  sig	  kanske	  lite	  utestängd.	  Det	  
finns	  två	  typer	  av	  rekryteringsannonser,	  man	  ser	  dem	  som	  är	  gjorda	  av	  dem	  som	  redan	  är	  aka-‐
demiker	  och	  då	  är	  det	  ju	  jätteviktigt	  med	  en	  akademisk	  utbildning.	  Sen	  finns	  de	  annonser	  som	  är	  
gjorde	  av	  de	  andra	  där	  de	  efterfrågar	  certifieringar	  och	  arbetslivserfarenhet	  och	  då	  kan	  man	  se	  
vem	  som	  har	  skrivit	  vad.	  De	  är	  två	  olika	  läger,	  så	  på	  så	  sätt	  kan	  man	  känna	  sig	  utestängd.	  Men	  jag	  
känner	  inget	  behov	  av	  en	  formell	  utbildning	  idag,	  dels	  för	  att	  den	  är	  så	  lång	  så	  mycket	  av	  de	  som	  
man	  lär	  sig	  är	  så	  pass	  “old	  school”	  så	  att	  det	  är	  knappt	  lönt	  att	  lära	  sig.	  Det	  hade	  varit	  intressant	  
att	  göra	  då	  det	  finns	  mycket,	  men	  vill	  samtidigt	  inte	  bränna	  tiden.	  Genom	  åren	  har	  jag	  hållt	  1-‐2	  
dagars	  utbildningar	  för	  de	  som	  går	  2,	  3	  och	  5års	  utbildningar	  och	  berättar	  då	  på	  hur	  jag	  ser	  på	  
saker	  och	  det	  är	  rätt	  kul.	  	  och	  då	  får	  man	  höra	  
“så	  pratar	  man	  inte	  om	  de”	  och	  det	  är	  en	  del	  klagomål	  samtidigt	  som	  många	  upptäcker	  att	  de	  
dem	  har	  lärt	  sig	  redan	  är	  ganska	  gammalt	  idag.	  Nu	  vet	  jag	  ju	  inte	  om	  det	  är	  så	  överallt	  men	  det	  
känns	  som	  att	  det	  är	  ett	  bekymmer.	  Vissa	  företag	  håller	  tekniken	  och	  standards	  väldigt	  länge	  så	  
jag	  säger	  inte	  att	  det	  är	  fel	  när	  det	  gäller	  större	  företag,	  så	  där	  har	  man	  ju	  nytta	  av	  de	  tänket	  och	  
kan	  förstå	  hur	  de	  tänkte	  innan	  och	  hur	  de	  kom	  hit.	  Men	  kommer	  du	  till	  en	  lite	  konsultfirma	  som	  
Caperio	  eller	  liknande	  är	  det	  tufft.	  Dels	  tror	  jag	  inte	  att	  man	  tar	  in	  någon	  med	  universitetsutbild-‐
ning,	  det	  håller	  inte,	  de	  med	  formell	  utbildning	  får	  oftast	  andra	  positioner	  där	  deras	  kunskaper	  
kan	  utnyttjas.	  Jag	  tror	  dock	  att	  man	  har	  chansen	  att	  få	  på	  papper	  ett	  bättre	  jobb	  till	  att	  börja	  med,	  
kanske	  inte	  alltid	  så	  välbetalt	  men	  sen	  tror	  jag	  att	  man	  kan	  bli	  lite	  låst	  där	  i	  den	  administrativa	  
delen	  där	  de	  med	  akademisk	  utbildning	  oftast	  hamnar.	  Men	  blir	  man	  intresserad	  av	  tekniken	  är	  
lite	  känslan	  av	  att	  man	  får	  börja	  om	  lite	  grann.	  	  

J	  &	  K-‐J:	  Vad	  för	  hjälpmedel	  har	  du	  använt	  dig	  av	  för	  att	  införskaffa	  dina	  kunskaper?	  	  

A1:	  Ja	  då	  köpte	  man	  ju	  böcker	  som	  fyller	  i	  luckorna,	  är	  man	  självlärd	  så	  vare	  sig	  man	  vet	  det	  eller	  
ej	  så	  tar	  man	  genvägar.	  Om	  du	  är	  hos	  kund	  och	  löser	  samma	  problem	  10gånger	  så	  finns	  det	  
kanske	  tre	  sätt	  att	  lösa	  problemet	  på	  och	  då	  har	  du	  ju	  lärt	  dig	  alla	  de	  sätten.	  Men	  vad	  80%	  om-‐
kring	  de	  systemet	  eller	  problemet	  du	  har	  arbetat	  med	  kan	  du	  inget	  om	  och	  då	  är	  det	  bra	  att	  fylla	  
luckorna	  med	  en	  bok.	  Att	  köpa	  en	  bok	  innan	  man	  skall	  gå	  någon	  utbildning	  inom	  jobbet	  är	  ett	  
bra	  sätt	  att	  förbereda	  sig.	  Idag	  finns	  det	  mycket	  kurser	  på	  webben	  men	  jag	  föredrar	  böcker.	  	  

J	  &	  K-‐J:	  Men	  om	  vi	  återgår	  till	  det	  utvecklingsföretag	  som	  du	  var	  involverad	  i	  på	  slutet	  av	  90-‐
talet,	  när	  ni	  då	  anställde	  systemutvecklare	  och	  programmerare,	  hur	  testade	  ni	  då	  deras	  prak-‐
tiska	  kunskaper?	  

A1:	  Jag	  tror	  inte	  att	  jag	  var	  med	  i	  just	  den	  delen.	  Men	  oftast	  började	  det	  men	  en	  annons	  och	  sen	  
hade	  vi	  en	  firma	  som	  gallrade	  bland	  de	  ansökande.	  Men	  vi	  tog	  först	  och	  främst	  in	  folk	  som	  vi	  
kände	  som	  vi	  visste	  var	  duktiga	  för	  och	  förde	  då	  ihop	  dem	  med	  HR-‐chefen.	  Och	  då	  hade	  hon	  en	  
intervju	  och	  tyckte	  hon	  det	  gick	  bra	  så	  skickades	  de	  på	  test,	  psykologiska	  och	  enklare	  test,	  mest	  
för	  att	  gallra	  ännu	  mer.	  Sen	  vidare	  på	  en	  ny	  intervju	  satt	  det	  med	  en	  erfaren	  programmerare	  som	  
ställde	  frågor	  och	  testade	  dem	  på	  olika	  sätt	  och	  olika	  språk	  som	  tillexempel	  Java.	  Det	  var	  ett	  
muntligt	  test	  och	  man	  kunde	  få	  reda	  på	  hur	  de	  tänkte	  och	  hur	  de	  skulle	  lösa	  vissa	  problem.	  Det	  
var	  en	  del	  av	  den	  tekniska	  utvärderingen	  då.	  Det	  var	  2	  eller	  3	  som	  jag	  kände	  som	  arbetade	  där	  
som	  höll	  i	  den	  biten.	  Om	  de	  tyckte	  att	  det	  var	  ok	  så	  var	  det	  intervju	  med	  mellancheferna,	  där	  var	  
det	  jag	  och	  två	  andra	  mellanchefer,	  antingen	  träffade	  vi	  kandidaten	  samtidigt	  för	  att	  spara	  tid	  



Informellt lärda systemutvecklare  Karl-Johan Bakke och Johan Petersén 

 

– 45 – 

eller	  träffade	  vi	  kandidaten	  på	  olika	  tillfällen.	  Vår	  uppgift	  var	  att	  ta	  reda	  på	  vad	  det	  var	  för	  slags	  
av	  människa,	  vi	  brydde	  oss	  inte	  om	  programmeringen.	  Är	  det	  en	  människa	  som	  kommer	  att	  vara	  
hos	  oss	  i	  ett	  halvår	  eller	  stannar	  han	  en	  längre	  tid?	  är	  han	  där	  för	  att	  stjäla	  vår	  källkod?	  Det	  vik-‐
tigaste	  för	  oss	  var	  att	  personen	  var	  drivande	  och	  framåt.	  Och	  att	  de	  var	  drivande	  i	  projekt	  och	  
inte	  bara	  var	  en	  medverkande.	  Det	  var	  ju	  ganska	  seriöst	  det	  vi	  gjorde	  där	  för	  att	  vara	  ett	  IT-‐bolag	  
många	  andra	  IT-‐bolag	  såhär	  precis	  innan	  IT-‐bommen	  tog	  in	  anställda	  bara	  de	  var	  goda	  och	  trev-‐
liga	  människor.	  	  

J	  &	  K-‐J:	  Hade	  man	  redan	  på	  denna	  tiden	  någon	  slags	  av	  elektronisk	  portfölj?	  

A1:	  Du	  menar	  dem	  som	  kom	  dit	  och	  sökte	  jobb	  som	  systemutvecklare	  och	  programmerare?	  

J	  &	  K-‐J:	  Ja,	  exakt!	  
A1:	  det	  var	  en	  del	  av	  dem	  som	  sökte	  jobb	  som	  hade	  med	  sig	  en	  egen	  produkt	  som	  dem	  utvecklat	  
eller	  loggade	  in	  via	  en	  portal	  och	  visade	  upp	  vad	  dem	  tidigare	  hade	  gjort.	  Det	  är	  smidigt	  för	  dem	  
och	  oss	  att	  dem	  visar	  att	  de	  har	  utvecklat	  den	  här	  och	  den	  här	  produkten	  och	  gjort	  det	  här	  pro-‐
jektet	  för	  den	  kunden.	  Då	  kunde	  vi	  bara	  gå	  in	  och	  titta	  på	  de	  dom	  hade	  gjort.	  Det	  gick	  ju	  inte	  att	  
bevisa	  direkt	  att	  de	  var	  de	  som	  hade	  gjort	  de	  men	  de	  testade	  man	  ju	  praktiskt	  sen	  ändå.	  	  

J	  &	  K-‐J:	  Var	  en	  imponerande	  elektronisk	  portfölj	  något	  som	  stod	  över	  allt	  annat?	  	  

A1:	  Det	  beror	  på	  vad	  man	  söker,	  om	  man	  letar	  efter	  en	  specialist	  på	  ett	  område	  och	  man	  får	  in	  
någon	  som	  säger	  att	  de	  kan	  10	  saker	  lika	  bra	  till	  så	  kan	  dem	  antagligen	  inte	  de.	  När	  man	  kommer	  
till	  ett	  företag	  är	  det	  viktigt	  att	  tänka	  på	  vad	  de	  faktiskt	  söker	  och	  koncentrera	  dig	  på	  det	  som	  
jobbet	  du	  sökte	  handlade	  om	  istället	  för	  att	  vissa	  en	  massa	  annat	  man	  har	  gjort.	  När	  man	  skickar	  
sitt	  CV	  till	  ett	  företag	  är	  det	  jätteviktigt	  att	  man	  har	  försökt	  anpassa	  det	  till	  företaget	  och	  den	  
positionen	  man	  söker.	  Många	  skickar	  samma	  CV	  till	  alla	  jobb	  de	  söker	  och	  då	  blir	  det	  lätt	  att	  man	  
blir	  bortsorterad	  direkt.	  IT	  branschen	  har	  ju	  olika	  nischer	  och	  det	  är	  även	  viktigt	  att	  vara	  väl	  
påläst	  om	  företaget	  där	  man	  ska	  på	  intervju.	  	  	  

J	  &	  K-‐J:	  Då	  hade	  jag	  inter	  fler	  frågor,	  känner	  du	  att	  det	  är	  något	  du	  vill	  tillägga?	  

A1:	  Jag	  tänkte	  väl	  mest	  på	  det	  vi	  pratade	  inom	  rekrytering	  och	  de	  flesta	  använder	  ju	  rekryte-‐
ringsfirmor.	  Ibland	  tycker	  man	  att	  man	  är	  lite	  hård	  när	  man	  ska	  anställa	  men	  rekryteringsfir-‐
morna	  sållar	  på	  ett	  helt	  annat	  sätt.	  De	  har	  mer	  en	  bestämd	  mall	  för	  en	  viss	  position	  och	  stämmer	  
det	  inte	  bra	  överens	  med	  en	  första	  titt	  på	  cv:t	  så	  går	  de	  helt	  enkelt	  antagligen	  inte	  vidare	  i	  an-‐
ställningsprocessen.	  Men	  många	  gånger	  får	  man	  in	  helt	  fel	  människor	  ändå,	  min	  åsikt	  när	  man	  
granskar	  ett	  cv	  är	  utifrån	  hur	  jag	  tycker	  att	  man	  skall	  vara	  som	  person.	  	  

J	  &	  K-‐J:	  Men	  upplever	  du	  att	  det	  finns	  ett	  gap	  mellan	  formell	  utbildning	  och	  vad	  arbetsgivare	  
efterfrågar	  i	  dagens	  nuläge?	  

A1:	  Jag	  tycker	  att	  de	  med	  formell	  utbildning	  är	  mer	  lämpade	  för	  andra	  roller	  inom	  företag	  än	  
tillexempel	  tekniska	  jobb	  utan	  är	  mer	  lämpade	  för	  administrativa	  jobb.	  Jobb	  där	  de	  är	  ansvariga	  
för	  något,	  tillexempel	  informationsansvarig.	  Det	  hade	  nog	  varit	  önskvärt	  om	  man	  var	  mer	  prak-‐
tiskt	  lagd,	  jag	  har	  som	  sagt	  stött	  på	  många	  där	  kommunikationen	  mellan	  formellt	  och	  informellt	  
lärd	  helt	  enkelt	  inte	  fungerar.	  De	  pratar	  helt	  enkelt	  inte	  samma	  språk.	  Jag	  tror	  att	  många	  pro-‐
blem	  hade	  blivit	  lösta	  om	  de	  med	  formell	  utbildning	  även	  lär	  sig	  ett	  bra	  sätt	  att	  kommunicera	  
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med	  IT	  anställda.	  Hjälpen	  måste	  dock	  komma	  utifrån	  tror	  jag,	  från	  någon	  som	  redan	  kan	  snacka	  
med	  IT	  och	  arbetar	  med	  det.	  	  
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B2 Transskript 2 – A2 

Arbetsgivare	  2	  -‐	  5	  maj	  2015	  

J	  &	  K-‐J:	  Vilken	  position	  har	  du	  i	  företaget?	  

A2:	  Vice	  VD	  

J	  &	  K-‐J:	  Vilka	  arbetsuppgifter	  medför	  det?	  

A2:	  Jag	  är	  medgrundare	  till	  bolaget	  och	  min	  roll	  har	  vuxit	  fram	  och	  formats	  rätt	  mycket	  utifrån	  
mig	  själv.	  Jag	  är	  väldigt	  bred,	  jag	  vet	  inte	  om	  det	  är	  en	  vanlig	  vice	  VD	  position.	  Det	  jag	  gör	  idag	  är	  
50%	  sälj,	  25%	  projektledning	  där	  jag	  också	  jobbar	  samt	  25%	  personalansvar	  och	  administrat-‐
ion.	  Jag	  har	  kundmöten	  där	  jag	  presenterar	  vårt	  företag	  och	  vad	  vi	  kan	  erbjuda	  våra	  kunder.	  	  

J	  &	  K-‐J:	  Är	  du	  med	  i	  anställningsprocessen	  när	  ni	  skall	  ta	  in	  nya	  personer	  i	  företaget?	  

A2:	  Ja,	  det	  är	  jag.	  

J	  &	  K-‐J:	  Vilka	  kvalifikationer	  är	  viktigast	  för	  er	  hos	  kandidater	  vid	  anställning?	  

A2:	  Det	  beror	  ju	  på,	  det	  jag	  gör	  mest	  är	  anställning	  av	  juniora	  utvecklare	  till	  vårt	  trainee	  pro-‐
gram	  i	  SharePoint.	  Då	  har	  jag	  oftast	  fått	  några	  indikationer	  på	  personer	  som	  är	  intressanta	  att	  
prata	  med.	  Då	  är	  det	  ju	  huvudsakligen	  från	  systemvetenskapliga	  programmet	  i	  lund	  vår	  rekryte-‐
ring	  sker.	  Man	  skall	  vara	  en	  ambitiös	  och	  drivande	  person	  och	  tekniskt	  kunnig.	  Då	  är	  man	  en	  
person	  som	  passar	  på	  vårt	  företag	  och	  den	  här	  trainee	  tjänsten.	  Det	  är	  oftast	  en	  person	  som	  har	  
på	  egen	  hand	  kommit	  på	  att	  det	  är	  roligt	  att	  programmera	  och	  lösa	  problem.	  Och	  som	  kanske	  
inte	  bara	  nöjer	  sig	  med	  att	  göra	  precis	  vad	  en	  uppgifter	  efterfrågar	  utan	  kanske	  använda	  en	  ny	  
teknik	  för	  man	  vill	  lära	  sig	  den	  eller	  liknande.	  Den	  typen	  av	  person	  som	  är	  genuint	  intresserad	  av	  
detta	  och	  gör	  det	  på	  eget	  initiativ	  och	  engagemang,	  det	  konsekventa	  är	  ju	  då	  att	  man	  oftast	  får	  
bra	  betyg	  men	  det	  behöver	  inte	  vara	  så.	  Jag	  tittar	  nästan	  aldrig	  på	  betyg.	  I	  första	  urvalet	  så	  tittar	  
en	  av	  mina	  kollegor	  lite	  på	  betyget	  då	  det	  ibland	  kan	  hjälpa	  att	  sortera	  i	  första	  urvalet.	  Det	  kan	  
vara	  ett	  bra	  sätt	  att	  filtrera	  fram	  de	  här	  personerna.	  Men	  det	  är	  drivet	  som	  är	  viktigast.	  

J	  &	  K-‐J:	  Hur	  testar	  ni	  era	  kandidaters	  praktiska	  kunskaper	  i	  anställningsprocessen?	  

A2:	  Vi	  har	  inget	  obligatoriskt	  test,	  vi	  tar	  oftast	  bara	  in	  personer	  som	  vi	  har	  hört	  något	  om	  eller	  
som	  vi	  känner	  till.	  Då	  är	  man	  redan	  duktig	  oftast	  och	  då	  har	  man	  redan	  gjort	  ett	  test	  i	  sig.	  Har	  vi	  
tagit	  någon	  vi	  inte	  känt	  till	  innan	  så	  har	  vi	  ju	  konstruerat	  ett	  faktiskt	  test	  där	  deras	  praktiska	  
kunskaper	  sätts	  på	  prov.	  Däremot	  brukar	  jag	  be	  dem	  att	  skicka	  någon	  slags	  exempelkod	  och	  stäl-‐
ler	  jag	  lite	  frågor	  om	  det	  så	  märker	  jag	  ganska	  snabbt	  ifall	  det	  är	  personen	  själv	  som	  har	  skrivit	  
det	  eller	  inte.	  Det	  är	  lätt	  att	  lista	  ut	  ifall	  de	  har	  någon	  förståelse	  för	  kodning,	  ifall	  de	  kan	  svara	  på	  
varför	  de	  har	  skrivit	  sin	  kod	  så	  vet	  jag	  att	  de	  är	  medvetna	  om	  vad	  de	  gör.	  Under	  intervjun	  gör	  jag	  
ett	  litet	  test	  i	  form	  av	  diskussion	  kring	  denna	  exempel	  koden	  och	  jag	  tycker	  som	  sagt	  att	  man	  får	  
en	  väldigt	  bra	  uppfattning	  om	  personen	  och	  dess	  tekniska	  kunskaper	  då.	  Jag	  har	  också	  haft	  små	  
enkla	  programmerings	  uppgifter	  som	  intervjupersonen	  har	  fått	  skriva	  på	  White	  board.	  Åter	  igen,	  
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det	  är	  inga	  svåra	  uppgifter,	  utan	  det	  är	  mer	  enkla	  grejor	  och	  är	  mest	  till	  för	  att	  förstå	  ifall	  perso-‐
nen	  vet	  varför	  de	  skriver	  koden	  de	  gör.	  	  

J	  &	  K-‐J:	  Det	  är	  alltså	  högt	  värderbart	  om	  de	  har	  egen	  kod	  eller	  har	  varit	  delaktiga	  i	  ett	  open	  
source	  projekt?	  

A2:	  Ja,	  absolut	  

J	  &	  K-‐J:	  Vi	  intervjuade	  en	  anställd	  på	  ert	  företag	  tidigare	  och	  han	  sa	  att	  har	  man	  inte	  en	  akade-‐
misk	  utbildning	  kommer	  man	  inte	  heller	  in	  på	  ert	  företag,	  vill	  du	  berätta	  lite	  mer	  om	  varför	  det	  
är	  så?	  

A2:	  Det	  är	  väl	  ingen	  super	  hård	  regel	  egentligen,	  men	  visst	  så	  är	  det	  ju	  så.	  Vi	  är	  ju	  ett	  kompetens-‐
företag	  och	  det	  vi	  erbjuder	  är	  ju	  faktisk	  kompetens.	  Har	  man	  tagit	  sig	  igenom	  universitetsutbild-‐
ning	  så	  har	  man	  mer	  allmänbildning,	  färdigheter	  i	  form	  av	  att	  skriva,	  läsa	  och	  analysera	  problem.	  
Man	  får	  ju	  faktiskt	  en	  skolning	  i	  det	  oavsett	  vilken	  utbildning	  man	  går.	  Vi	  försöker	  vara	  de	  bästa	  
av	  de	  bästa	  och	  anlitar	  man	  vårt	  företag	  ska	  man	  få	  något	  som	  är	  bättre	  än	  de	  andra.	  Det	  handlar	  
jätte	  mycket	  om	  att	  lära	  sig	  själv,	  vi	  hittar	  ju	  liksom	  inte	  några	  erfarna	  SharePoint	  utvecklare	  
som	  redan	  är	  jätte	  duktiga.	  Vi	  hittar	  personer	  som	  har	  potentialen	  att	  bli	  jätte	  duktiga	  Sha-‐
rePoint	  utvecklare	  och	  då	  hjälper	  det	  med	  den	  akademiska	  bakgrunden.	  	  

J	  &	  K-‐J:	  Den	  anställde	  vi	  intervjuade	  innan	  påpekade	  att	  alla	  har	  samma	  utbildningsbakgrund	  
eftersom	  det	  är	  då	  lätt	  att	  prata	  med	  varandra	  och	  förstå	  varandra,	  är	  det	  något	  som	  du	  håller	  
med	  om?	  

A2:	  Ja,	  absolut,	  sen	  är	  det	  ju	  faktiskt	  också	  en	  styrka	  att	  ha	  några	  som	  inte	  har	  samma	  utbild-‐
ningsbakgrund.	  Vi	  har	  ju	  några	  som	  inte	  är	  systemvetare,	  de	  tillför	  ganska	  mycket.	  	  

J	  &	  K-‐J:	  Vad	  har	  de	  för	  utbildning	  då?	  

A2:	  Vi	  har	  ju	  folk	  som	  är	  art	  director	  som	  kan	  etik	  och	  marknadsföring	  och	  de	  tillför	  kvalité	  i	  
andra	  dimissioner	  än	  tekniken,	  vilket	  är	  väldigt	  viktigt	  faktiskt.	  Vi	  pratar	  samma	  språk	  alla,	  vi	  är	  
alla	  ganska	  unga	  personer.	  Vi	  lyssnar	  kanske	  på	  samma	  musik	  och	  det	  är	  oftast	  man	  delar	  
samma	  fritids	  intressen	  och	  det	  är	  roligare	  att	  festa	  tillsammans.	  Det	  bildar	  en	  bra	  sammanhåll-‐
ning	  i	  företaget.	  	  

J	  &	  K-‐J:	  Vi	  pratade	  lite	  innan	  om	  egen	  kod	  hos	  intervju	  kandidater,	  har	  ni	  hittat	  personer	  på	  soci-‐
ala	  plattformar	  och	  open	  source	  sidor	  så	  som	  GitHub	  och	  StackOverflow	  Career	  eller	  Linkedin?	  

A2:	  Det	  är	  en	  bra	  idé	  men	  faktiskt	  inte,	  vi	  tar	  ju	  majoriteten	  från	  det	  systemvetenskapliga	  pro-‐
grammet.	  Det	  har	  vi	  mer	  använt	  för	  att	  kolla	  upp	  personer	  som	  vi	  inte	  tidigare	  har	  känt	  till	  som	  
har	  sökt	  jobb	  hos	  oss.	  Men	  annars	  letar	  vi	  inte	  på	  någon	  av	  de	  sidorna.	  Vår	  rekrytering	  är	  ju	  lite	  
speciell	  då.	  	  
	  

J	  &	  K-‐J:	  Upplever	  du	  generellt	  sätt	  att	  det	  finns	  ett	  gap	  mellan	  formell	  utbildning	  och	  arbets-‐
marknadens	  krav?	  tar	  det	  för	  lång	  tid	  för	  dem	  att	  vara	  produktiva	  när	  de	  kommer	  in	  på	  arbets-‐
marknaden?	  
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A2:	  ja	  de	  tycker	  jag,	  jag	  kommer	  ihåg	  när	  jag	  själv	  pluggade	  och	  jag	  drev	  företag	  vid	  sidan	  om.	  Jag	  
måste	  ju	  faktiskt	  erkänna	  att	  den	  akademiska	  skolningen	  har	  mest	  gett	  indirekta	  fördelar.	  Man	  
borde	  tillexempel	  programmera	  mer	  på	  systemvetarprogrammet.	  Det	  finns	  ju	  folk	  som	  inte	  kan	  
programmera	  när	  de	  går	  ut	  programmet.	  Men	  samtidigt	  är	  det	  viktigaste	  hur	  man	  är	  som	  per-‐
son,	  är	  man	  driven,	  ambitiös	  och	  genuint	  intresserad	  så	  lär	  man	  sig	  tillexempel	  att	  programmera	  
själv	  utöver	  sina	  studier.	  Vår	  trainee	  tjänst	  är	  ju	  helt	  nödvändig	  men	  de	  som	  börjar	  hos	  oss	  blir	  ju	  
jätte	  duktiga	  på	  bara	  3-‐4	  månader	  och	  sen	  är	  produktiva.	  Men	  det	  är	  ju	  oftast	  väldigt	  duktiga	  
personer	  från	  början.	  Jag	  skulle	  inte	  vilja	  säga	  att	  det	  är	  ett	  problem	  i	  praktiken	  men	  man	  får	  inte	  
alla	  kunskaper	  man	  behöver	  från	  universitetet.	  	  

J	  &	  K-‐J:	  Har	  utbildning	  någon	  påverkan	  på	  lönenivån?	  

A2:	  Nej,	  det	  är	  vad	  man	  presterar	  i	  företaget.	  Det	  är	  viktigt	  att	  man	  har	  en	  kandidatexamen	  och	  
har	  man	  en	  magister	  så	  är	  det	  inte	  så	  att	  man	  får	  mer	  lön	  för	  det.	  Vi	  har	  en	  ganska	  uniform	  löne-‐
kurva	  där	  de	  flesta	  följer	  samma	  löneutveckling.	  Det	  beror	  på	  hur	  man	  är	  som	  person	  och	  vad	  
man	  bidrar	  med.	  	  

J	  &	  K-‐J:	  Om	  det	  skulle	  komma	  in	  någon	  hos	  er	  på	  intervju	  och	  saknar	  formell	  utbildning	  och	  har	  
en	  väldigt	  imponerande	  elektronisk	  portfölj	  och	  har	  varit	  delaktig	  i	  open	  source	  projekt.	  Är	  det	  
fortfarande	  inte	  möjligt	  för	  den	  personen	  att	  komma	  in	  i	  ert	  företag	  då?	  

A2:	  Då	  är	  det	  fullt	  möjligt	  och	  inga	  hinder	  står	  i	  vägen.	  	   	  
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B3 Transskript 3 – A3 

Arbetsgivare	  3	  -‐	  21	  april	  2015	  

J	  &	  K-‐J:	  Vad	  arbetar	  du	  med?	  

A3:	  Jag	  jobbar	  som	  rekryteringskonsult	  på	  monster	  där	  vi	  har	  en	  av	  de	  största	  områdena	  är	  just	  
IT.	  Så	  vi	  gör	  väldigt	  mycket	  rekryteringar	  inom	  det	  på	  alla	  nivåer,	  men	  väldigt	  mycket	  .NET	  och	  
Java	  främst.	  Riktig	  bristvara	  på	  Java.	  

J	  &	  K-‐J:	  Vilka	  kvalifikationer	  är	  viktiga	  är	  viktiga	  hos	  kandidater	  för	  anställning?	  

A3:	  För	  java	  är	  det	  programmeringsspråket	  och	  webbutveckling	  eller	  apputveckling	  går	  det	  bra	  
att	  man	  är	  självlärd,	  det	  handlar	  oftast	  om	  lite	  modernare,	  hypade	  bolag	  och	  då	  går	  det	  bra	  att	  
komma	  och	  visa	  upp	  olika	  hemmaprojekt	  och	  sådant	  som	  man	  suttit	  och	  pulat	  med.	  Kvalifikat-‐
ionen	  att	  man	  kan	  sitta	  hemma	  och	  jobba	  är	  viktigt	  då.	  Ren	  programmering	  och	  C#	  så	  är	  det	  ut-‐
bildning	  och	  antal	  års	  erfarenhet	  som	  är	  viktigast.	  

J	  &	  K-‐J:	  Hur	  testas	  kunskaperna	  innan	  anställning?	  

A3:	  VI	  gör	  inga	  intervjuer	  men	  våra	  kunder	  har	  tester,	  små	  hemläxor,	  bygg	  en	  app	  eller	  liknande.	  
Det	  är	  lite	  olika.	  

J	  &	  K-‐J:	  Hur	  viktigt	  är	  det	  med	  en	  portfölj	  med	  tidigare	  projekt?	  

A3:	  Beror	  på	  om	  man	  söker	  en	  nyexaminerad	  eller	  mer	  senior.	  Hos	  nyexaminerade	  tittar	  man	  
mest	  på	  utbildning	  och	  tidigare	  projekt.	  Har	  man	  inte	  varit	  konsult	  då	  ser	  det	  inte	  bra	  ut	  om	  man	  
har	  korta	  anställningar.	  

J	  &	  K-‐J:	  Hur	  ställer	  sig	  en	  nyexaminerad	  jämtemot	  en	  person	  som	  inte	  har	  gått	  i	  skolan?	  

A3:	  Svårt	  att	  jämföra	  just	  de	  två.	  Just	  javautvecklare	  som	  är	  nyexaminerade	  har	  det	  svårt.	  Det	  är	  
ingen	  som	  söker	  nyexaminerade,	  man	  måste	  ha	  minst	  1-‐2	  års	  erfarenhet.	  Kanske	  kan	  funka	  om	  
man	  jobbar	  mot	  webb	  och	  applikationer.	  

J	  &	  K-‐J:	  Kräver	  jobbannonser	  ofta	  portföljer/profiler	  på	  sidor	  som	  GitHub	  och	  StackOverflow?	  

A3:	  Vi	  använder	  oss	  av	  GitHub	  och	  StackOverflow	  direkt	  för	  att	  hitta	  kandidater.	  Vi	  har	  en	  tjänst	  
som	  söker	  igenom	  de	  sidorna	  och	  matcher	  mot	  arbetsgivare.	  

J	  &	  K-‐J:	  Kan	  dessa	  sidor	  fungera	  som	  ett	  substitut	  för	  arbetslivserfarenhet?	  

A3:	  Ja,	  absolut,	  det	  finns	  ju	  ratings	  och	  aktiviteter	  på	  sidorna	  som	  kan	  granskas	  och	  vara	  ett	  
komplement	  till	  CV:t.	  Vi	  efterlyser	  ett	  bättre	  samarbete	  mellan	  skolan	  och	  arbetslivet	  i	  form	  av	  
projekt	  och	  praktik	  och	  skapande	  av	  en	  portfölj	  som	  man	  kan	  ha	  med	  sig	  när	  man	  skall	  söka	  
jobb.	  
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B4 Transskript 4 – F1 

Formellt	  lärd	  1	  -‐	  22	  april	  2015	  	  

J	  &	  K-‐J:	  Vilken	  arbetsroll	  har	  du?	  

F1:	  Jag	  är	  SharePoint	  konsult	  på	  Bool	  Nordic	  AB	  eller	  Bool	  by	  Sigma	  som	  vi	  är	  numera	  och	  job-‐
bar	  med	  service	  teknologierna	  i	  SharePoint.	  Så	  SharePoint	  postas	  på	  Windows-‐server	  och	  data-‐
bashanteraren	  i	  SQL	  server	  och	  användarna	  i	  Active	  Directory	  är	  det	  som	  tillhör	  mina	  arbets-‐
uppgifter.	  Så	  i	  motsats	  till	  front	  kodning	  som	  HTML	  och	  liknande	  så	  håller	  jag	  på	  med	  service	  
teknologier.	  	  

J	  &	  K-‐J:	  Vad	  är	  din	  utbildningsbakgrund?	  

F1:	  Kandidatexamen	  från	  ekonomihögskolan	  i	  lund	  i	  systemvetenskap	  och	  jag	  har	  även	  en	  ma-‐
gister	  i	  systemvetenskap	  från	  samma	  universitet.	  

J	  &	  K-‐J:	  Hur	  hamnade	  du	  på	  den	  positionen	  som	  du	  har	  nu?	  	  

F1:	  Egentligen	  genom	  kontakter,	  så	  det	  är	  inte	  så	  intressant.	  	  

J	  &	  K-‐J:	  Hur	  testades	  dina	  kunskaper	  i	  anställningsprocessen?	  

F1:	  Vi	  har	  ju	  en	  anställningsprocess	  här	  på	  Bool	  och	  alla	  testas	  oavsett	  hur	  dom	  kom	  hit,	  själv	  
fick	  jag	  skriva	  kod	  på	  en	  White	  board,	  deklarera	  variabler,	  ge	  värden	  etc.	  Det	  var	  ett	  väldigt	  
grundläggande	  test	  

J	  &	  K-‐J:	  Vad	  upplevde	  du	  var	  den	  avgörande	  faktorn/faktorerna	  när	  du	  blev	  anställd?	  

F1:	  Det	  finns,	  generellt,	  särskilt	  om	  det	  är	  formellt	  lärda	  så	  är	  det	  en	  avgörande	  faktor	  vad	  man	  
har	  gjort	  extra	  förutom	  att	  studera.	  När	  det	  gäller	  systemvetare	  så	  vet	  många	  rekryterare	  vilka	  
terminer	  som	  är	  lätta	  respektive	  svåra	  och	  det	  är	  då	  viktigt	  att	  ha	  något	  engagemang	  utöver	  stu-‐
dierna	  när	  det	  är	  lite	  lättare	  terminer.	  Den	  avgörande	  faktorn	  till	  varför	  jag	  sitter	  här	  tror	  jag	  
definitivt	  att	  det	  är	  för	  att	  jag	  arbetade	  25	  %	  som	  amanuens	  och	  även	  som	  mentor	  ett	  tag.	  Jag	  
tror	  att	  det	  gör	  mycket	  för	  arbetsgivaren	  att	  se	  något	  extra	  engagemang	  under	  studiepersonen,	  
det	  visar	  på	  att	  man	  är	  driven	  och	  produktiv.	  	  

J	  &	  K-‐J:	  Har	  sociala	  plattformar/open	  source	  sidor	  hjälpt	  dig	  att	  få	  jobb?	  

F1:	  Jag	  har	  en	  socialplattform	  som	  jag	  är	  aktiv	  på	  vilket	  är	  LinkedIn,	  jag	  har	  inte	  bidragit	  i	  något	  
open	  source	  projekt	  eller	  liknande.	  Har	  Linkedin	  hjälpt	  mig?	  För	  att	  få	  det	  här	  jobbet	  har	  det	  
säkert	  hjälpt	  att	  de	  kunde	  se	  att	  jag	  fanns	  på	  Linkedin,	  man	  ska	  ju	  finnas	  där	  liksom.	  Det	  hjälper	  
en	  att	  få	  jobb,	  jag	  har	  blivit	  kontaktad	  av	  två	  headhunters,	  en	  innan	  jag	  var	  klar	  med	  min	  utbild-‐
ning	  och	  en	  sen	  efter	  jag	  har	  blivit	  anställd.	  Den	  första	  sa	  att	  det	  var	  självklart	  att	  de	  letar	  efter	  
folk	  på	  Linkedin.	  Så	  jag	  tror	  det	  hjälper	  mycket	  att	  ha	  Linkedin,	  det	  är	  så	  jag	  själv	  jag	  gör	  när	  när	  
jag	  vill	  få	  reda	  på	  något	  om	  en	  person.	  Sen	  finns	  det	  ju	  StackOverflow	  Career	  vilket	  jag	  vet	  att	  
några	  av	  mina	  kollegor	  har	  profiler	  uppsatta.	  Det	  är	  inget	  som	  jag	  har.	  

J	  &	  K-‐J:	  Hur	  ser	  det	  ut	  med	  informellt	  lärda	  på	  din	  arbetsplats?	  
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F1:	  Vi	  har	  ju	  en	  regel	  här	  som	  säger	  att	  man	  måste	  ha	  en	  universitetsexamen	  punkt.	  Så,	  så	  är	  det	  
med	  det,	  alla	  här	  har	  en	  universitetsexamen.	  Det	  finns	  inga	  informellt	  lärda	  här.	  Men	  det	  är	  nog	  
en	  fråga	  ni	  skall	  ställa	  till	  rekryteringsansvarig	  och	  få	  reda	  på	  varför	  det	  är	  så.	  Jag	  tror	  själv	  att	  
det	  hjälper	  väldigt	  mycket	  att	  ha	  en	  liknande	  utbildningsbakgrund	  för	  det	  du	  inte	  får	  som	  infor-‐
mellt	  lärd	  tror	  jag	  är	  ett	  sätt	  att	  prata	  om	  det	  du	  gör.	  Om	  du	  går	  in	  och	  pratar	  teknik	  här	  och	  har	  
en	  liknande	  utbildning	  så	  ska	  ni	  se	  att	  ni	  pratar	  i	  likadana	  termer	  och	  har	  lätt	  för	  att	  förstå	  
varandra.	  Sen	  tror	  jag	  att	  det	  är	  en	  stor	  fördel	  att	  ha	  en	  akademisk	  utbildning	  för	  att	  du	  får	  andra	  
perspektiv	  på	  saker	  och	  ting	  och	  ditt	  arbete.	  Man	  kan	  tycka	  att	  akademin	  är	  flummig	  men	  det	  
finns	  bra	  delar	  gällande	  mjukvaruarkitektur	  och	  hur	  man	  skall	  tänka	  kring	  informationssystem	  
och	  hur	  de	  skall	  vara	  uppbyggda	  och	  strukturerade.	  Och	  det	  är	  ett	  tänk	  man	  har	  i	  bakhuvudet	  för	  
nya	  slags	  uppgifter	  inom	  arbetslivet.	  	  

J	  &	  K-‐J:	  Upplever	  du	  att	  det	  finns	  ett	  gap	  mellan	  vad	  du	  har	  lärt	  dig	  på	  din	  utbildning	  och	  vad	  
som	  har	  efterfrågats	  av	  dig	  i	  arbetslivet?	  

F1:	  Ja,	  det	  skulle	  jag	  vilja	  säga	  men	  tycker	  inte	  att	  det	  är	  utbildningens	  fel	  då	  Bool	  by	  Sigma	  ut-‐
vecklar	  och	  säljer	  SharePoint-‐lösningar.	  SharePoint	  är	  ett	  extremt	  komplicerat	  system	  och	  man	  
skulle	  enligt	  min	  mening	  hålla	  en	  3årig	  kandidat	  utbildning	  i	  bara	  SharePoint.	  Men	  det	  är	  inte	  
skolans	  uppgift	  att	  utbilda	  elever	  i	  SharePoint.	  När	  jag	  kommer	  hit	  här	  kan	  jag	  lite	  om	  databaser,	  
programmering	  och	  web	  services	  och	  kan	  skriva	  lite	  c#	  och	  java.	  Men	  jag	  kan	  inget	  om	  Sha-‐
rePoint,	  så	  det	  är	  ett	  väldigt	  stort	  gap	  som	  jag	  måste	  fylla	  med	  SharePoint	  kunskaper.	  Men	  ef-‐
tersom	  jag	  kan	  en	  hel	  del	  om	  databaser	  etc.	  så	  kan	  man	  applicera	  det	  på	  SharePoint.	  Så	  det	  
kommer	  antagligen	  vara	  ett	  väldigt	  stort	  kunskapsgap	  när	  man	  börjar	  jobba	  men	  jag	  tror	  att	  
man	  har	  en	  bra	  grund	  att	  stå	  på	  om	  man	  har	  den	  här	  akademiska	  utbildningen.	  Du	  har	  lättare	  slå	  
igen	  det	  gapet.	  	  

J	  &	  K-‐J:	  Upplever	  du	  att	  din	  utbildning	  har	  gett	  dig	  möjligheter	  inom	  företaget	  som	  du	  annars	  
inte	  haft?	  Det	  finns	  kanske	  dom	  med	  bara	  kandidatexamen	  här?	  

F1:	  Alltså	  vi	  är	  ganska	  likställda	  här,	  Bool	  har	  en	  väldigt	  platt	  organisations	  struktur.	  Det	  är	  ing-‐
en	  som	  har	  en	  bättre	  position	  direkt.	  Vi	  är	  alla	  SharePoint	  konsulter.	  Dock	  har	  vi	  en	  CEO,	  vice	  VD	  
o	  en	  CTO	  men	  de	  gör	  också	  konsult	  arbete.	  Så	  det	  spelar	  inte	  så	  stor	  roll	  om	  man	  har	  en	  kandidat	  
eller	  en	  magister	  examen.	  	  

J	  &	  K-‐J:	  Det	  påverkar	  inte	  lönenivån	  heller?	  

F1:	  Nej	  det	  gör	  det	  inte	  direkt,	  det	  som	  värdesätts	  här	  är	  kunskaper	  om	  SharePoint-‐plattformen.	  
Jag	  skulle	  vilja	  påstå	  att	  min	  magisterexamen	  hjälper	  mig	  i	  jobbet	  men	  det	  ger	  mig	  inte	  några	  
särskilda	  fördelar.	  

J	  &	  K-‐J:	  Upplever	  du	  generellt	  att	  det	  finns	  ett	  behov	  för	  mer	  konkreta	  kunskapsbevis	  och	  port-‐
följer	  inom	  branschen?	  

F1:	  Alltså,	  GitHub	  och	  elektronisk	  portfölj	  är	  väldigt	  bra	  vad	  jag	  har	  upplevt,	  många	  som	  jag	  vet	  
som	  har	  gått	  på	  intervju	  har	  fått	  sina	  portföljer	  uppkollade	  av	  rekryteraren.	  Så	  det	  är	  säkert	  en	  
bra	  merit	  men	  jag	  tror	  inte	  att	  det	  är	  nödvändigt.	  Det	  handlar	  mer	  om	  hur	  du	  är	  som	  person,	  om	  
du	  har	  är	  driven	  och	  engagerad.	  Det	  är	  ett	  plus	  tror	  jag	  men	  inte	  ett	  krav.	  	  

J	  &	  K-‐J:	  Hur	  gammal	  är	  du?	  
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F1:	  Jag	  är	  23år.	  
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B5 Transskript 5 – F2	  

Formellt	  lärd	  2	  -‐	  8	  maj	  2015	  

J	  &	  K-‐J:	  Vilken	  arbetsroll	  har	  eller	  har	  du	  haft?	  (Relaterat	  till	  programmering	  och	  systemutveckl-‐
ing)	  

F2:	  Testare,	  Programmerare,	  Testledare,	  Integratör,	  Kravmanager,	  Projektledare,	  Scrum	  Master,	  
Produktägare.	  Just	  nu	  projektledare	  inom	  webutveckling.	  
	  
J	  &	  K-‐J:	  Typ	  av	  företag?	  

F2:	  Anoto,	  Sony,	  Ericsson,	  Mobenga,	  Dynamic	  Dog	  
	  
J	  &	  K-‐J:	  Vad	  är	  din	  utbildningsbakgrund?	  

F2:	  Civilingenjör	  i	  Datateknik	  
	  
J	  &	  K-‐J:	  Hur	  hamnade	  du	  på	  den	  positionen	  som	  du	  har	  nu?	  	  

F2:	  Erfarenhet	  och	  referenser.	  

J	  &	  K-‐J:	  Hur	  har	  dina	  tidigare	  kunskaper	  hjälpt	  dig	  att	  komma	  dit	  du	  är	  idag	  och	  hur	  har	  du	  in-‐
förskaffat	  dem?	  

F2:	  Civilingenjörsutbildningen	  ger	  en	  bra	  grund	  att	  stå	  på	  när	  man	  ska	  jobba	  inom	  mjukvaruut-‐
veckling,	  men	  för	  att	  bli	  bra	  på	  sitt	  jobb	  måste	  man	  ständigt	  lära	  sig	  nya	  saker.	  

J	  &	  K-‐J:	  Vad	  upplevde	  du	  var	  den	  avgörande	  faktorn/faktorerna	  när	  du	  blev	  anställd?	  

F2:	  Min	  erfarenhet	  och	  referenser.	  

J	  &	  K-‐J:	  Hur	  testades	  dina	  kunskaper	  i	  anställningsprocessen?	  

F2:	  Genom	  intervjufrågor.	  

J	  &	  K-‐J:	  Har	  sociala	  plattformar/open	  source	  sidor	  hjälpt	  dig	  att	  få	  jobb?	  

F2:	  Ja	  delvis	  

J	  &	  K-‐J:	  Vilka	  i	  så	  fall?	  

F2:	  LinkedIn	  genom	  att	  visa	  profil	  och	  referenser.	  Indeed	  för	  att	  hitta	  jobb.	  

J	  &	  K-‐J:	  Känner	  du	  till	  GitHub,	  StackOverflow.	  Har	  dessa	  hjälpt	  dig	  på	  något	  sätt?	  
	  

F2:	  Jag	  känner	  till	  dem	  men	  jag	  jobbar	  inte	  som	  utvecklare	  just	  nu	  så	  de	  är	  inte	  så	  aktuella	  för	  
mig.	  
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J	  &	  K-‐J:	  Upplever	  du	  att	  din	  utbildning	  har	  gett	  dig	  möjligheter	  inom	  företaget	  som	  du	  inte	  an-‐
nars	  hade	  haft?	  

F2:	  Ja,	  både	  utvecklingsmöjligheter	  samt	  bättre	  lön.	  	  
	  
J	  &	  K-‐J:	  Finns	  det	  något	  du	  tycker	  att	  du	  saknar	  som	  din	  utbildning	  inte	  gett	  dig?	  
	   	  

F2:	  Mycket,	  branschen	  är	  i	  ständig	  utveckling	  och	  det	  har	  hänt	  väldigt	  mycket	  de	  senaste	  åren	  
t.ex.	  övergången	  från	  vattenfall	  till	  agilt.	  Att	  skapa	  rätt	  produkt	  är	  en	  sak,	  men	  att	  skapa	  produk-‐
ten	  på	  rätt	  sätt	  är	  något	  annat	  som	  jag	  inte	  lärde	  mig	  under	  min	  utbildning.	  

J	  &	  K-‐J:	  Upplever	  du	  att	  det	  finns	  ett	  behov	  för	  mer	  konkreta	  kunskapsbevis	  och	  portföljer	  än	  
vad	  din	  utbildning	  gett	  dig	  när	  du	  söker	  jobb?	  

F2:	  Det	  är	  sällan	  avgörande	  när	  man	  söker	  jobb,	  ofta	  handlar	  det	  om	  personkemi	  och	  referenser.	  
Möjligtvis	  är	  det	  viktigare	  för	  en	  ren	  programmerare.	  
	  
J	  &	  K-‐J:	  Räcker	  det	  med	  bara	  formell	  utbildning	  eller	  informell	  utbildning	  för	  anställning?	  

F2:	  Formell	  utbildning	  är	  bra	  för	  att	  få	  sitt	  första	  jobb,	  men	  det	  är	  när	  man	  börjar	  jobba	  den	  rik-‐
tiga	  utbildningen	  börjar.	  Det	  räcker	  dock	  sällan	  med	  att	  bara	  lära	  sig	  på	  jobbet	  utan	  man	  måste	  
aktivt	  fortsätta	  läsa	  och	  utbilda	  sig	  även	  efter	  man	  börjat	  jobba.	  

J	  &	  K-‐J:	  Finns	  det	  ett	  gap	  mellan	  formell	  utbildning	  och	  arbetsgivares	  krav?	  

F2:	  Ja,	  om	  man	  jämför	  med	  när	  jag	  tog	  examen	  2003	  och	  idag.	  Hur	  dagens	  utbildningar	  ser	  ut	  vet	  
jag	  inte.	  
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B6 Transskript 6 – I1	  

Informellt	  lärd	  1	  -‐	  21	  april	  2015	  

J	  &	  K-‐J:	  Vad	  är	  din	  utbildningsbakgrund?	  

I1:	  Jag	  har	  tagit	  någon	  strökurs	  i	  java	  programmering,	  vet	  inte	  om	  jag	  slutförde	  den.	  Sen	  har	  jag	  
gått	  en	  halv	  termin	  som	  process	  designer	  där	  jag	  fick	  sitta	  lite	  med	  ett	  program	  som	  heter	  
DreamWeaver	  och	  det	  är	  väl	  i	  princip	  min	  utbildning	  	  

J	  &	  K-‐J:	  Du	  har	  alltså	  ingen	  universitetsutbildning	  med	  på	  ditt	  CV?	  

I1:	  Nej,	  det	  är	  inget	  jag	  har	  med	  på	  mitt	  CV	  

J	  &	  K-‐J:	  Vilken	  arbetsroll	  har	  du	  nu?	  

I1:	  Jag	  arbetar	  som	  systemutvecklare	  inom	  web	  

JK	  -‐	  hur	  har	  du	  införskaffat	  dina	  kunskaper?	  

I1:	  De	  har	  jag	  lärt	  mig	  själv,	  för	  det	  mesta.	  Jag	  gjorde	  lite	  hemsidor	  som	  en	  hobby	  egentligen	  från	  
början.	  Jag	  lärde	  mig	  från	  nätet,	  läste	  tutorials,	  guider	  och	  liknande	  och	  sen	  gjorde	  jag	  samma	  
sida	  som	  dom,	  jag	  misslyckades	  väldigt	  många	  gånger.	  Gjorde	  om	  det	  igen	  och	  misslyckades	  lite	  
mindre	  och	  sen	  fortsatte	  jag	  så.	  	  

J	  &	  K-‐J:	  Vad	  för	  hjälpmedel	  har	  du	  upplevt	  varit	  till	  mest	  nytta	  när	  du	  lärde	  dig	  själv?	  

I1:	  en	  som	  hemsida	  som	  hette	  Smashing	  Magazine	  använde	  jag	  mig	  mycket	  av,	  vet	  dock	  inte	  ifall	  
den	  finns	  fortfarande	  idag.	  Det	  var	  en	  mer	  HTML	  och	  design	  baserad	  sida,	  kommer	  ihåg	  att	  jag	  
hade	  en	  “kompis”	  på	  nätet	  som	  också	  var	  i	  lite	  samma	  båt	  som	  mig.	  Så	  vi	  delade	  artiklar	  mellan	  
varandra	  och	  gjorde	  också	  en	  hemsida	  tillsammans	  där	  vi	  försökte	  göra	  guider	  och	  då	  lärde	  man	  
sig	  mycket.	  Internet	  är	  väldigt	  trevligt,	  man	  kan	  ju	  bara	  googla	  sina	  fel,	  StackOverflow	  har	  jag	  
tagit	  hjälp	  av	  ex	  antal	  gånger.	  	  

J	  &	  K-‐J:	  Har	  du	  använt	  dig	  av	  StackOverflow	  karriär	  sida	  också?	  

I1:	  Delvis	  har	  jag,	  jag	  satte	  uppe	  en	  profil	  där	  för	  längesen	  när	  deras	  ”Career	  2.0”-‐sida	  lansera-‐
des.	  Jag	  har	  inte	  fyllt	  i	  så	  mycket	  där,	  jag	  har	  skrivit	  att	  jag	  är	  webbutvecklare	  och	  kan	  PHP	  och	  
liknande.	  Jag	  blev	  faktiskt	  uppringd	  av	  en	  rekryterare	  i	  december	  2013	  som	  ledde	  mig	  till	  mitt	  
nuvarande	  jobb.	  

J	  &	  K-‐J:	  Men	  hur	  kom	  du	  in	  på	  arbetsmarknaden	  från	  första	  början?	  

I1:	  Jag	  började	  när	  jag	  gick	  i	  gymnasiet	  där	  min	  engelsklärare	  var	  medlem	  i	  en	  organisation	  som	  
hette	  Helsingborgs	  filmstudio	  och	  de	  behövde	  en	  hemsida	  och	  hon	  hade	  tydligen	  listat	  ut	  att	  jag	  
kunde	  sånt.	  Så	  jag	  hjälpte	  dem	  med	  deras	  hemsida	  och	  skulle	  uppdatera	  den	  men	  det	  rann	  ut	  lite	  
i	  sanden.	  Sen	  när	  jag	  slutade	  gymnasiet	  så	  via	  en	  vän	  till	  min	  mamma	  kände	  en	  reklambyrå	  som	  
behövde	  hjälp	  med	  deras	  hemsida	  och	  då	  satt	  jag	  där	  som	  konsult	  och	  drev	  mitt	  eget	  företag.	  Det	  
var	  ett	  tag	  jag	  gjorde	  det,	  sen	  efter	  de	  hjälpte	  jag	  min	  systers	  pojkvän	  med	  hans	  hemsida	  för	  en	  
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klädshop	  på	  nätet	  som	  han	  drev.	  Jag	  tog	  det	  till	  en	  ny	  nivå	  på	  hemsidan	  och	  de	  hade	  en	  hostad	  
texttalk	  hemsida	  och	  när	  jag	  slutade	  där	  efter	  5år	  hade	  de	  ett	  väldigt	  avancerat	  system.	  Det	  var	  
sen	  efter	  de	  jag	  fick	  det	  jobbet	  jag	  har	  nu.	  	  

J	  &	  K-‐J:	  Hur	  testades	  dina	  kunskaper	  i	  anställningsprocessen?	  

I1:	  I	  mitt	  senaste	  jobb	  blev	  mina	  kunskaper	  testade,	  jag	  fick	  prata	  med	  en	  rekryterare	  lite	  och	  
sen	  fick	  jag	  en	  länk	  till	  ett	  webbtest	  i	  JavaScript	  som	  jag	  antagligen	  klarade	  bra	  då	  jag	  kom	  vidare	  
i	  urvalet.	  	  

J	  &	  K-‐J:	  Vad	  upplevde	  du	  var	  den	  avgörande	  faktorn/faktorerna	  när	  du	  blev	  anställd?	  

I1:	  Det	  var	  nog	  att	  jag	  hade	  så	  pass	  många	  erfarenheter	  och	  hade	  jobbat	  med	  webbutveckling	  i	  
cirka	  5år	  och	  jag	  var	  dessutom	  ung	  vilket	  var	  något	  de	  sökte	  efter	  i	  sina	  anställda.	  Samt	  att	  jag	  
hade	  E-‐handels	  erfarenhet	  och	  webbshop	  erfarenhet	  

J	  &	  K-‐J:	  De	  efterfrågade	  aldrig	  någon	  formell	  utbildning?	  

I1:	  Nej	  de	  gjorde	  dem	  inte,	  de	  utgick	  nog	  från	  testet	  och	  mina	  erfarenheter	  

J	  &	  K-‐J:	  Skiljer	  dina	  nuvarande	  arbetsplats	  på	  anställda	  med	  formell	  utbildning	  och	  informellt	  
lärda	  på	  något	  sätt?	  

I1:	  Det	  är	  enligt	  min	  uppfattning	  modernare	  att	  anställa	  självlärda	  inom	  denna	  branschen	  ef-‐
tersom	  det	  är	  så	  lätt	  att	  lära	  sig	  själv	  nuförtiden	  än	  det	  var	  för	  mer	  än	  10	  år	  sen.	  De	  kollar	  jag	  ju	  
säkert	  på	  utbildning	  då	  jag	  har	  många	  kolleger	  som	  har	  formell	  utbildning	  men	  de	  kollar	  mest	  på	  
vad	  man	  har	  gjort.	  Har	  man	  en	  imponerande	  webbsida	  med	  avancerade	  lösningar	  väger	  de	  
tyngre	  än	  en	  utbildning.	  	  

J	  &	  K-‐J:	  känner	  du	  att	  de	  med	  formell	  utbildning	  tar	  längre	  tid	  att	  vara	  produktiva	  om	  man	  jäm-‐
för	  med	  informellt	  lärda	  som	  dig	  själv	  som	  har	  praktiska	  kunskaper	  och	  erfarenheter?	  

I1:	  Jag	  tror	  att	  är	  mer	  personlighets	  grej,	  inom	  mitt	  yrke.	  En	  av	  mina	  närmsta	  kollegor	  som	  hade	  
en	  civilingenjörsutbildning	  var	  väldigt	  metodisk	  och	  systematisk.	  Och	  hade	  vi	  ett	  projekt	  räk-‐
nande	  han	  på	  hur	  mycket	  tid	  som	  skulle	  gå	  åt	  och	  satte	  upp	  olika	  milstolpar,	  jag	  tror	  att	  en	  in-‐
formellt	  lärd	  kanske	  mer	  gräver	  ner	  sig	  i	  det	  direkt	  och	  börjar	  arbeta	  direkt.	  	  

J	  &	  K-‐J:	  så	  du	  upplever	  att	  de	  med	  formell	  utbildning	  besitter	  en	  bättre	  och	  mer	  väl	  utvecklad	  
metodik?	  

I1:	  Ja,	  definitivt.	  	  

	  

J	  &	  K-‐J:	  Har	  avsaknaden	  av	  formell	  utbildning	  hämmat	  din	  karriär	  på	  något	  sätt?	  

I1:	  Inte	  som	  jag	  ser	  det	  idag,	  visst	  det	  finns	  ju	  jobb	  som	  kräver	  formellt	  utbildning	  men	  oftast	  
står	  det	  formell	  utbildning	  eller	  så	  pass	  många	  års	  arbetserfarenhet	  inom	  fältet.	  Jag	  känner	  inte	  
att	  det	  har	  påverkat	  mig	  karriärmässigt	  eftersom	  jag	  fick	  direkt	  efter	  gymnasiet	  en	  start	  på	  min	  
arbetserfarenhet.	  	  



Informellt lärda systemutvecklare  Karl-Johan Bakke och Johan Petersén 

 

– 58 – 
 

J	  &	  K-‐J:	  Tror	  du	  att	  det	  handlar	  om	  tur	  att	  få	  den	  här	  första	  anställningen,	  tror	  du	  att	  de	  är	  lätt	  att	  
komma	  in	  på	  arbetsmarknaden	  som	  informellt	  lärd?	  

I1:	  Det	  är	  nog	  rätt	  svårt,	  jag	  hade	  ju	  gott	  om	  kontakter	  och	  om	  man	  inte	  har	  några	  kontakter	  är	  
det	  nog	  rätt	  tufft	  att	  få	  jobb.	  Dock	  om	  man	  har	  imponerande	  öppen	  källkod	  att	  visa	  upp	  och	  det	  
är	  bra.	  	  

J	  &	  K-‐J:	  Så	  en	  egen	  elektronisk	  portfölj	  kan	  förenkla	  mycket	  när	  det	  gäller	  att	  få	  jobb?	  

I1:	  ja,	  absolut.	  	  

J	  &	  K-‐J:	  Har	  du	  upplevt	  ett	  utanförskap	  pga	  avsaknaden	  av	  formell	  utbildning?	  	  

I1:	  Nej	  det	  kan	  jag	  inte	  säga	  

J	  &	  K-‐J:	  Du	  har	  aldrig	  känt	  ett	  behov	  av	  att	  utbilda	  dig?	  

I1:	  Anledningen	  till	  att	  jag	  skulle	  utbilda	  mig	  hade	  varit	  att	  få	  det	  här	  strukturtänket	  som	  de	  med	  
formell	  utbildning	  har.	  Som	  självlärd	  har	  jag	  kanske	  inte	  den	  mest	  strukturerade	  koden	  men	  
samtidigt	  så	  tar	  den	  koden	  man	  lär	  sig	  skriva	  i	  skolan	  mycket	  längre	  tid	  att	  skriva.	  För	  att	  den	  
skall	  vara	  dokumenterade	  och	  skriven	  på	  ett	  visst	  sätt.	  Som	  självlärd	  står	  man	  lite	  utanför	  de	  
lagarna.	  	  

J	  &	  K-‐J:	  Tror	  du	  att	  det	  räcker	  med	  att	  bara	  ha	  en	  informell	  eller	  formell	  utbildning	  för	  att	  få	  
jobb?	  

I1:	  Jag	  tror	  inte	  det	  räcker	  att	  komma	  med	  bara	  en	  formell	  utbildning	  om	  man	  inte	  har	  något	  att	  
visa	  för	  det.	  Man	  kanske	  kan	  börja	  längre	  ner	  visserligen.	  	  

J	  &	  K-‐J:	  upplever	  du	  att	  det	  finns	  ett	  gap	  mellan	  formell	  utbildning	  och	  vad	  arbetsgivarna	  efter-‐
frågar	  i	  dagens	  nuläge?	  

I1:	  Ja	  och	  nej,	  tekniken	  går	  ju	  så	  fruktansvärt	  snabbt	  framåt	  och	  tittar	  man	  på	  kurser	  och	  pro-‐
gram	  idag	  så	  kan	  jag	  tycka	  att	  utbudet	  är	  något	  utdaterat.	  Skolorna	  är	  fast	  i	  en	  lite	  äldre	  värld.	  
Men	  stora	  företag	  rör	  sig	  ju	  mycket	  söligare	  framåt	  än	  små	  företag	  och	  det	  finns	  ju	  väldigt	  många	  
kurser	  som	  ändå	  är	  aktuella	  om	  5-‐10	  år.	  Desto	  större	  systemen	  är	  desto	  mer	  tid	  tar	  de	  att	  byta	  
ut.	  	  

J	  &	  K-‐J:	  Har	  sociala	  plattformar/open	  source	  sidor	  hjälpt	  dig	  att	  få	  jobb?	  

I1:	  Ja,	  förutom	  StackOverflow	  tycker	  jag	  att	  LinkedIn	  är	  bra.	  Fick	  mitt	  senaste	  jobb	  genom	  
StackOverflow	  Carrier.	  
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B7 Transskript 7 – I2 

Informellt	  lärd	  2	  -‐	  17	  april	  2015	  

J	  &	  K-‐J:	   Vad	  är	  din	  utbildningsbakgrund?	  

I2:	   Jag	  har	  börjat	  läsa	  på	  Lunds	  Universitet	  2006.	  Avbröt	  mina	  studer	  efter	  ett	  halvår	  
för	  att	  jag	  hittade	  jobb	  och	  så	  fortsatte	  jag	  jobba	  fram	  till	  2012	  och	  då	  kom	  jag	  tillbaka	  till	  att	  att	  
vara	  student	  här.	  (Lunds	  Universitet)	  

J	  &	  K-‐J:	   Vi	  har	  en	  följdfråga	  -‐	  är	  du	  informellt	  eller	  formellt	  lärd?	  

I2:	   Informellt.	  Eller	  det	  blir	  ju	  egentligen	  en	  kombination	  men	  det	  är	  egentligen	  mer	  
basic	  som	  man	  lärt	  sig	  i	  skolan	  så	  det	  är	  fortfarande	  informellt.	  Jag	  tycker	  personligen	  att	  jag	  har	  
lärt	  mig	  mer	  informellt	  under	  den	  tiden.	  

J	  &	  K-‐J:	   Så	  den	  tiden	  du	  gick	  i	  skolan	  hjälpte	  dig	  inte	  att	  få	  jobb?	  

I2:	   Nej,	  det	  gjorde	  det	  inte	  faktiskt.	  Jag	  började	  jobba	  deltid	  under	  den	  tiden	  jag	  plug-‐
gade.	  En	  dag	  i	  veckan.	  Det	  var	  faktiskt	  det	  som	  gjorde	  att	  jag	  kunde	  hitta	  ett	  riktigt	  jobb.	  Fast	  
samtidigt	  så	  är	  det	  kanske	  beroende	  av	  varandra	  då	  man	  var	  tvungen	  att	  vara	  student	  föra	  tt	  få	  
deltidstjänsten.	  

J	  &	  K-‐J:	   	  Hur	  fick	  du	  den	  positionen?	  

I2:	  	   Var	  genom	  Academic	  Works.	  Kommer	  ihåg	  att	  de	  var	  rätt	  så	  nya	  så	  jag	  gick	  till	  dem	  
och	  så	  sa	  de	  att	  de	  kanske	  hade	  ett	  jobb	  till	  mig	  och	  frågade	  vad	  jag	  kunde.	  Då	  hade	  jag	  redan	  
sysslat	  med	  webbutveckling	  själv	  innan	  jag	  började	  plugga.	  Hemmaprojekt	  till	  folk.	  Det	  tyckte	  
dem	  var	  vettigt	  och	  då	  hittade	  dem	  till	  studentjobb	  till	  mig	  som	  handlade	  lite	  om	  det.	  

J	  &	  K-‐J:	   Ok,	  inom	  webbutveckling?	  

I2:	   Ja,	  databas/webbutveckling.	  Det	  var	  väldigt	  likt	  alltså.	  

J	  &	  K-‐J:	   Det	  var	  ingenting	  som	  du	  hade	  läst	  i	  skolan?	  

I2:	   Nej,	  det	  var	  inget	  alls	  som	  jag	  läst	  i	  skolan,	  det	  jobbet	  alltså.	  Det	  första.	  

J	  &	  K-‐J:	   Men	  hade	  du	  någon	  kontakt	  med	  företaget	  i	  sig	  eller	  skötte	  Academic	  Works	  hela	  
processen?	  

I2:	   Academic	  Works	  är	  ett	  konsultbolag	  så	  de	  skötte	  kontakten.	  Jag	  var	  inte	  anställd	  
på	  företaget	  utan	  på	  Academic	  Works	  och	  gick	  dit	  som	  en	  konsult.	  Men	  visst,	  efter	  att	  de	  skickat	  
mig	  dit	  var	  jag	  ju	  med	  dem	  som	  att	  jag	  skulle	  vara	  en	  anställd.	  Alla	  visste	  att	  vi	  var	  studenter,	  vi	  
var	  kanske	  så	  där	  tre	  stycken	  samtidigt	  ungefär.	  Så	  vi	  täckte	  en	  halv	  vecka.	  

J	  &	  K-‐J:	   Hur	  testades	  dina	  kunskaper	  i	  anställningsprocessen?	  
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I2:	   De	  gjorde	  inga	  formella	  tester	  -‐	  så	  som	  att	  sitta	  framför	  datorn	  -‐	  de	  kollade	  på	  mina	  
projekt	  och	  då	  har	  jag	  visat	  och	  förklarat	  vad	  jag	  gjort	  och	  så	  har	  de	  kollat.	  Inte	  formella	  tester.	  

J	  &	  K-‐J:	   Så	  det	  var,	  om	  jag	  förstår	  det	  rätt,	  så	  var	  det	  någonstans	  det	  som	  visade	  vad	  du	  
kunde	  för	  att	  få	  jobbet	  helt	  enkelt?	  

I2:	   Det	  är	  svårt	  att	  säga	  om	  det	  verkligen	  var	  den	  biten	  som	  gav	  mig	  jobb,	  tror	  det	  var	  
en	  kombination	  av	  det	  men	  mest	  det.	  Det	  var	  ju	  riktiga	  projekt	  så	  antaligen	  tyckte	  de	  väl..	  -‐	  det	  är	  
inget	  bevis	  men…	  

J	  &	  K-‐J:	   Är	  det	  samma	  jobb	  som	  du	  fortfarande	  har	  nu	  eller?	  

I2:	   Nej,	  sen	  dess	  har	  jag	  annat	  jobb.	  Det	  första	  jobbet	  var	  underhåll	  av	  ett	  rätt	  så	  stort	  
webbsystem.	  Så	  det	  var	  lite	  webb	  men	  mest	  databaser.	  Man	  skulle	  kunna	  tekniken	  bakom.	  Det	  
andra	  jobbet	  efter	  det,	  det	  som	  jag	  var	  verkligen	  anställd	  på	  det	  handlade	  inte	  om	  webb	  någon-‐
ting	  utan	  det	  var	  ju	  så	  här	  test	  av	  mobila	  telefoner.	  Men	  det	  som	  jag	  fick	  sen	  efter…	  Det	  som	  jag	  
gjorde	  under	  hela	  tiden	  jag	  jobbade	  hos	  dom	  och	  pluggade	  så	  fortsatte	  jag	  med	  mina	  sidoprojekt.	  
Och	  när	  jag	  fick	  mitt	  senaste	  jobb	  så	  hade	  jag	  flera	  projekt	  som	  fanns.	  (att	  visa	  upp)	  och	  då	  tyckte	  
jag	  att	  -‐	  visst	  jag	  hade	  varit	  på	  flera	  andra	  jobb	  och	  sommarjobbat	  och	  skit	  -‐	  men	  jag	  tror	  det	  
vägde	  in	  mycket	  att	  jag	  sysslade	  mycket	  med	  webbutveckling	  själv.	  

J	  &	  K-‐J:	   På	  vilket	  sätt	  införskaffade	  du	  dina	  kunskaper	  när	  du	  sysslade	  med	  det	  på	  din	  fri-‐
tid?	  

I2:	   Det	  är	  massa	  internet-‐tutorials	  och	  internetvideos	  allt	  möjligt	  som	  man	  kunde	  
hitta	  sig	  fram.	  Hur	  andra	  gjorde	  andra	  saker	  och	  vara	  med	  och	  följa	  trenderna	  som	  var	  populära	  
under	  den	  tiden	  och	  försöka	  åter…	  göra	  samma,	  testa	  sig	  fram,	  göra	  exakt	  samma	  som	  de	  coola	  
grabbarna	  gjort.	  Följa	  trenderna.	  Det	  är	  ju	  egentligen	  bara	  webbmaterial	  man	  läste	  på,	  inga	  for-‐
mella	  böcker,	  men	  i	  webbdesign	  är	  det	  svårt	  att	  läsa	  en	  bok	  på	  det	  för	  att	  det	  är	  så	  nytt.	  Det	  man	  
får	  mest	  ut	  utav	  är	  att	  se	  hur	  andra	  gjort	  och	  försöka	  göra	  -‐	  copy-‐paste:a/klona	  och	  göra	  från	  
scratch	  samma	  som	  han	  har	  gjort.	  Inga	  formella	  material.	  Mest	  trial	  and	  error	  och	  tutorials.	  

KJ:	   Har	  du	  tagit	  hjälp	  av	  några	  sociala	  plattformar	  eller	  så?	  Inom	  webbkodning	  där	  du	  
har	  lärt	  dig.	  

J:	   StackOverflow,	  CodeAcademy	  eller	  GitHub,	  använt	  dig	  av	  något?	  

I2:	   Det	  fanns	  inte	  på	  den	  tiden.	  Någon	  av	  dem.	  Det	  var	  mest	  forum.	  Forum	  och	  webb-‐
sidor	  för	  nya	  möjligheter	  inom	  webbdesign.	  W3C	  är	  en	  av	  dem.	  Webtutz.org.	  Man	  kunde	  fråga	  
om	  det	  man	  skrivit	  på	  sin	  sida	  och	  det	  var	  det	  som	  fanns,	  det	  fanns	  ingen	  StackOverflow	  eller	  
GitHub.	  Det	  fanns	  däremot	  flera	  source...	  -‐	  lite	  mer	  open-‐source-‐projekt.	  Men	  ingen	  av	  dem	  var	  
webb.	  Det	  fanns	  portaler	  att	  gå	  in	  och	  se	  vad	  folk	  har	  gjort	  och	  vad	  folk	  skriver	  om.	  

KJ:	   Vi	  går	  vidare…	  

I2:	   WordPress	  skulle	  jag	  säga	  var	  en	  av	  de	  sociala	  forum.	  Det	  blev	  ganska	  mycket,	  man	  
satt	  och	  hängde	  mycket	  på	  deras	  forum	  för	  att	  fråga	  saker	  och	  man	  fick	  hjälp	  och	  nya	  vägar	  att	  
gå.	  

KJ:	   Hur	  ser	  din	  arbetsplats	  på	  utbildning	  och	  praktiska	  kunskapsbevis?	  
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I2:	   De	  värderar	  det	  högt	  om	  man	  inte	  har	  några	  andra	  projekt	  att	  visa	  upp.	  Det	  är	  
svårt	  att	  säga.	  Jag	  vet	  inte	  vad	  de	  är	  ute	  efter,	  jag	  ahr	  varit	  anställd	  flera	  år	  och	  kraven	  har	  änd-‐
rats.	  Finns	  det	  någon	  djupare	  fråga?	  	  

KJ:	   Kan	  omformulera….	  

I2:	   Jag	  känner	  folk	  som	  har	  fått	  jobbet	  och	  de	  har	  ingen	  utbildning.	  Zero.	  

KJ:	   Har	  de	  haft	  andra	  sätt	  att	  visa	  sin	  kunskap	  på?	  

I2:	   Ja,	  de	  hade	  flera	  saker	  som	  de	  gjort	  att	  visa	  upp.	  De	  liknar	  lite	  mig	  i	  det	  viset	  att	  det	  
är	  en	  kille	  som	  är	  ren	  webbutvecklare.	  Han	  har	  bara	  sysslat	  med	  det.	  Han	  har	  suttit	  på	  de	  här	  
forum	  och	  GitHub	  hela	  dagarna.	  Men	  han	  har	  ingen	  formell	  utbildning	  överhuvudtaget.	  Alltså	  
inte	  ens	  halvår,	  för	  han	  har	  börjat	  med	  det	  i	  gymnasiet	  och	  sen	  bara	  fortsatt	  med	  det.	  

J:	   Upplever	  du	  att	  det	  finns	  många	  som	  honom?	  

I2:	   Nej,	  sådana	  som	  inte	  alls	  har	  någon	  utbildning	  är	  ca	  10%,	  10	  av	  100	  anställda.	  Det	  
finns	  många	  nyutbildade	  som	  inte	  har	  någon	  praktisk	  bakgrund.	  De	  har	  varit	  duktiga	  och	  utbil-‐
dat	  sig	  och	  kan	  de	  som	  de	  utbildadats	  till.	  

J	  &	  K-‐J:	   Upplever	  du	  ett	  kunskapsgap	  från	  nyexaminerade	  	  och	  vad	  de	  behöver	  kunna	  för	  
att	  utföra	  sina	  arbetsuppgifter?	  

I2:	  	   Ja,	  jättestort.	  

J	  &	  K-‐J:	   Mindre	  för	  de	  självlärda?	  

I2:	   Ja,	  jag	  tycker	  det.	  De	  som	  är	  självlärda	  kommer	  in	  och	  kan	  vara	  produktiva	  från	  
dag	  ett.	  De	  visste	  våra	  metoder	  och	  allting	  utan	  några	  konstigheter.	  

Men	  de	  som	  har	  formell	  utbildning	  tar	  det	  ett	  halvår	  innan	  de	  kan	  arbeta	  på	  egenhand	  utan	  att	  
fråga	  någon.	  Det	  är	  en	  stor	  skillnad,	  det	  känns.	  De	  frågar	  saker	  hela	  tiden.	  Jag	  är	  mentor	  till	  en	  
tjej	  som	  är	  från	  systemvetenskaplig	  utbildning	  och	  det	  tar	  ett	  halvår	  innan	  de	  frågat	  sig	  igenom	  
allting.	  Men	  de	  självlärda	  har	  jag	  aldrig	  hört	  fråga	  någonting.	  Mer	  än	  att	  hitta	  en	  fil	  eller	  liknande	  
men	  ingenting	  hur	  man	  öppnar	  SQL-‐servrar	  eller	  liknande.	  

J:	   Har	  du	  upplevt	  ett	  utanförskap	  pga	  avsaknaden	  av	  utbildning?	  Pga	  90%	  har	  ut-‐
bildning.	  

I2:	   Eftersom	  att	  det	  är	  90%	  som	  har	  utbildning	  så	  antar	  de	  flesta	  att	  man	  har	  det,	  men	  
de	  blir	  lite	  förvånade	  däremot.	  De	  bara...wow.	  Hur?	  Va?	  

Vissa	  blir	  misstänksamma.	  “Vadå	  kände	  du	  någon?”	  Säger	  de	  direkt.	  

J	  &	  K-‐J:	   Vad	  är	  anledningen	  till	  att	  du	  återupptagit	  dina	  studier?	  

I2:	   Ja,	  det	  är	  sant…	  En	  bra	  fråga.	  Jag	  vill	  nog	  inte	  svara	  på	  de	  frågorna	  och	  känna	  att	  de	  
ser	  lite	  konstigt	  på	  mig.	  Vissa	  känns,	  det	  är	  inget	  bevis	  men	  det	  är	  mer	  en	  personlig	  grej.	  Jag	  vill	  
ha	  ett	  papper	  på	  att	  jag	  har	  utbildat	  mig.	  Men	  det	  finns	  en	  liten	  nyans	  att	  kunderna	  som	  får	  mig	  
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som	  konsult	  vill	  veta	  vem	  de	  får	  och	  min	  arbetsgivare	  skickar	  ett	  CV	  till	  dem.	  Då	  har	  jag	  känt	  att	  
vad	  skall	  jag	  skriva?	  Jag	  har	  ju	  bara	  min	  anställning	  på	  företaget	  och	  inget	  annat.	  

J	  &	  K-‐J:	   Räcker	  det	  med	  bara	  formell	  utbildning	  för	  att	  få	  anställning	  eller	  behöver	  man	  
några	  andra	  bevis	  på	  sin	  kunskap	  också?	  

I2:	   Som	  jag	  ser	  det	  som	  ett	  exempel	  så	  testas	  alla	  systemvetare	  på	  andra	  intervjun.	  
Bara	  där	  måste	  man	  visa	  att	  man	  är	  med,	  men	  det	  kanske	  är	  mest	  utbildningen	  som	  testas.	  Sen	  
för	  att	  få	  bra	  jobb	  på	  ett	  bra	  företag	  så	  tror	  jag	  inte	  det	  räcker	  med	  bara	  utbildning.	  

J	  &	  K-‐J:	  	   Anledningen	  för	  att	  du	  valt	  att	  fortsätta	  din	  utbildning,	  är	  det	  just	  för	  att	  få	  högre	  
legitimitet	  när	  du	  jobbar	  mot	  kunder	  som	  du	  sa	  eller	  är	  det	  också	  för	  att	  få	  en	  högre	  lön	  eller	  för	  
att	  ta	  avstamp	  och	  kunna	  jobba	  någon	  annanstans?	  

I2:	   Börja	  jobba	  någon	  annanstans,	  mest	  utlandet.	  I	  Sverige	  är	  det	  inga	  problem	  men	  i	  
utlandet	  räcker	  inte	  bara	  mina	  tidigare	  erfarenheter	  utan	  där	  måste	  jag	  ha	  mer	  konkreta	  bevis	  
på	  min	  kunskap.	  Ursprungligen	  handlar	  det	  om	  det.	  Jag	  vill	  ha	  flexibiliteten.	  

J	  &	  K-‐J:	   Hur	  gammal	  var	  du	  när	  du	  fick	  det	  första	  jobbet	  du	  pratade	  om?	  

I2:	   24.	  

J	  &	  K-‐J:	   Och	  idag	  är	  du?	  

I2:	   31.	  

J	  &	  K-‐J:	   Vilken	  arbetsroll	  har	  du	  nu?	  

I2:	   Jag	  är	  en	  konsult	  som	  utvecklar	  anpassningar	  och	  lite	  av	  en	  produktägare.	  Jag	  har	  
ett	  system	  som	  är	  utvecklar	  internt	  och	  som	  jag	  underhåller.	  Inte	  heltid	  utan	  25%.	  Mest	  är	  jag	  
konsult	  med	  en	  specifik	  inriktning	  på	  konsultation.	  Inte	  allt	  möjligt.	  Applikationskonsult	  med	  
inriktning	  på	  datalagringsintegration.	  

J	  &	  K-‐J:	  	   Har	  avsaknaden	  av	  formell	  utbildning	  hämmat	  din	  möjligheter	  till	  att	  avancera	  i	  
din	  karriär?	  

I2:	   Vet	  inte	  faktiskt…	  

J:	   Inget	  som	  du	  upplevt?	  

I2:	   Om	  man	  redan	  är	  inne	  så	  tror	  jag	  det	  mest	  beror	  på	  dig	  själv	  och	  vad	  du	  vill	  uppnå.	  
Inget	  som	  hindrar	  dig.	  
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B8 Transskript 8 – I3 

Informellt	  lärd	  3	  -‐	  6	  maj	  2015	  

J	  &	  K-‐J:	   Hur	  gammal	  är	  du?	  

I3:	   28	  år	  

J	  &	  K-‐J:	   Vilken	  arbetsroll	  har	  du?	  	  

I3:	   IT-‐tekniker	  och	  supporttekniker.	  Som	  supporttekniker	  gjorde	  jag	  support	  på	  min	  
arbetsplats	  produkter	  samt	  server-‐support.	  Från	  det	  gick	  jag	  över	  till	  IT-‐tekniker	  och	  arbetare	  
mer	  med	  servrarna	  samt	  gjorde	  små	  nyttoprogram	  som	  vi	  kunde	  ha	  nytta	  av	  i	  företaget.	  Mycket	  
tekniskt,	  serverarkitektur	  och	  nätverk.	  

J	  &	  K-‐J:	   Vad	  är	  din	  utbildningsbakgrund?	  

I3:	   Ingen,	  gymnasial,	  läser	  just	  nu	  till	  systemvetare.	  

J	  &	  K-‐J:	   Hur	  fick	  du	  jobbet	  du	  talade	  om	  tidigare?	  

I3:	   Jag	  har	  alltid	  varit	  tekniskt	  bevandrad.	  I	  det	  här	  fallet	  handlade	  det	  om	  att	  de	  an-‐
ställer	  väldigt	  mycket	  på	  personlighet	  och	  man	  fick	  göra	  många	  olika	  tester	  i	  personlighet	  och	  
logik.	  Visa	  hur	  man	  angriper	  problem,	  vilket	  jag	  är	  bra	  på.	  De	  gillade	  min	  personlighet	  och	  jag	  lär	  
mig	  väldigt	  snabbt.	  Detta	  ledde	  till	  att	  jag	  fick	  tjänsten	  som	  supporttekniker.	  

J	  &	  K-‐J:	   Hade	  du	  några	  tidigare	  kunskaper	  som	  hjälpte	  dig	  att	  få	  det	  här	  jobbet?	  

I3:	   Ja,	  allt	  det	  tekniska	  har	  jag	  lärt	  mig	  själv	  och	  det	  har	  kommit	  med	  min	  generation.	  
Om	  man	  ser	  till	  mina	  föräldrar	  så	  kan	  de	  nästan	  ingenting	  om	  datorer.	  Jag	  fick	  ofta	  lösa	  folks	  
problem	  när	  jag	  var	  yngre	  och	  på	  det	  sättet	  lärde	  man	  sig	  att	  hitta	  lösningar.	  Detta	  gjorde	  att	  de	  
tester	  jag	  fick	  göra	  gick	  lättare.	  

J	  &	  K-‐J:	   Har	  du	  tagit	  hjälp	  av	  sociala	  plattformar	  eller	  sidor	  för	  att	  få	  dina	  kunskaper?	  

I3:	   Absolut,	  allting	  om	  IT	  finns	  ju	  på	  nätet	  för	  den	  som	  vill	  veta	  eller	  lära	  sig.	  Vilket	  gör	  
det	  enkelt	  att	  få	  bra	  utbyte	  från	  folk.	  Lätt	  att	  få	  expertishjälp,	  nå	  ut	  till	  folk	  och	  få	  bra	  svar	  och	  
lära	  sig	  mycket.	  

J	  &	  K-‐J:	   Några	  speciella	  sidor?	  

I3:	   IT-‐proffs	  forum	  till	  jobbet.	  Eller	  annars	  bara	  söka	  efter	  lösningar	  och	  problem.	  

J	  &	  K-‐J:	   Känner	  du	  till	  sidor	  som	  StackOverflow	  och	  GitHub?	  

I3:	   Absolut,	  StackOverflow	  är	  det	  bästa	  som	  finns	  det	  använder	  jag	  mig	  av.	  Finns	  inget	  
bättre	  när	  det	  kommer	  till	  programmering,	  man	  kan	  få	  svar	  och	  hjälp	  med	  alla	  sina	  frågor	  och	  
lära	  sig	  väldigt	  mycket	  eller	  allt.	  Allt	  är	  gjort.	  Alla	  svar	  finns.	  Alla	  redskap	  och	  verktyg	  finns	  där.	  
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J	  &	  K-‐J:	   Hur	  ser	  din	  arbetsplats	  på	  utbildning	  och	  praktiska	  kunskapsbevis?	  Är	  det	  viktigt	  
att	  man	  har	  en	  akademisk	  utbildning?	  Hur	  viktigt	  är	  det	  att	  kunna	  visa	  upp	  det	  men	  kan	  genom	  
att	  ha	  en	  portfölj	  med	  det	  man	  har	  gjort?	  

I3:	   En	  portfölj	  väger	  betydligt	  mer	  än	  en	  utbildning,	  vilket	  gör	  det	  till	  en	  bra	  bransch	  
där	  kunskaper	  är	  viktigare	  än	  utbildningsbevis.	  Praktisk	  kunskap	  är	  viktigare	  än	  utbildning.	  

J	  &	  K-‐J:	   Har	  du	  upplevt	  ett	  utanförskap	  pga	  avsaknaden	  av	  formell	  utbildning?	  

I3:	   Ja,	  det	  har	  jag.	  Samt	  sämre	  lön	  endast	  pga	  att	  jag	  saknar	  utbildning.	  

J	  &	  K-‐J:	   Har	  den	  avsaknaden	  hämmat	  din	  karriär?	  

I3:	   Beror	  på	  vilka	  mål	  jag	  vill	  ha	  med	  min	  karriär,	  men	  ja.	  

J	  &	  K-‐J:	   Hämmat	  dina	  möjligheter	  att	  utvecklas	  i	  ditt	  arbetsliv,	  få	  bättre	  positioner?	  

I3:	   Utbildning	  är	  en	  genväg	  men	  ingenting	  som	  går	  att	  göra	  utan	  utbildning	  men	  det	  
krävs	  mer	  arbete	  och	  disciplin.	  

J	  &	  K-‐J:	   Vad	  är	  anledningen	  till	  att	  du	  valt	  att	  utbilda	  dig	  när	  du	  redan	  hade	  jobb?	  

I3:	   Jag	  utvecklades	  inte	  i	  min	  tjänst	  längre,	  lärde	  mig	  inget.	  

J	  &	  K-‐J:	   Och	  för	  att	  ta	  det	  steget	  behövde	  du	  utbildning?	  

I3:	   Jag	  kände	  mig	  klar	  och	  ville	  göra	  något	  annat.	  Denna	  utbildningen	  ger	  mig	  möjlig-‐
het	  att	  bli	  mer	  platsoberoende,	  vilket	  jag	  strävar	  efter.	  

J	  &	  K-‐J:	   Räcker	  det	  med	  en	  informell	  utbildning	  för	  att	  få	  en	  anställning?	  

I3:	   Absolut,	  men	  det	  enklaste	  är	  att	  köra	  frilans	  eller	  skapa	  något	  eget.	  Det	  svåra	  är	  att	  
få	  en	  fot	  in	  och	  det	  krävs	  kontakter.	  

J	  &	  K-‐J:	   Upplever	  du	  att	  det	  finns	  ett	  gap	  mellan	  vad	  man	  lär	  sig	  i	  en	  formell	  utbildning	  och	  
var	  som	  krävs	  ute	  på	  arbetsmarknaden?	  

I3:	   Absolut!	  De	  flesta	  på	  mitt	  jobb	  med	  utbildning	  som	  kommer	  utexaminerade	  måste	  
börja	  från	  noll	  när	  de	  anställs.	  De	  kan	  ingenting	  när	  de	  kommer	  och	  det	  tar	  ett	  halvår	  innan	  de	  
kan	  göra	  nytta	  och	  den	  tiden	  har	  inte	  kortats	  ned	  något	  pga	  att	  de	  har	  läst	  en	  utbildning.	  

J	  &	  K-‐J:	   Är	  tiden	  innan	  en	  informellt	  lärd	  kan	  bli	  produktiv	  efter	  anställning	  kortare?	  

I3:	   Antagligen.	  	  

J	  &	  K-‐J:	   Vad	  skulle	  du	  säga	  är	  största	  anledningen	  till	  att	  det	  ser	  ut	  på	  det	  här	  sättet?	  

I3:	   Formellt	  utbildade	  har	  inte	  lärt	  sig	  utifrån	  ett	  intresse	  utan	  att	  någon	  annan	  sagt	  åt	  
dem	  vad	  de	  skall	  göra.	  
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