
Spesialister på rekruttering

Prosjekt prediksjon av softwareutviklere
Det er mangel på programmere. Samtidig tør ikke firmaer som driver softwareutvikling satse på 
programmerere uten erfaring. Det oppstår en kunstig mangel. Vi foreslår å utvikle en tjeneste som 
kan si om en gitt kandidat er verd å satse på som programmerer til et bestemt formål. Tjenesten skal 
følge moderne prinsipper for seleksjon og rekruttering, i den forstand at den skal gi et svar som skal 
fortelle hva en gitt kandidat bør satse på, snarere enn å fungere som en utsiling av uegnede. 

Tjenesten skal være til nytte for arbeidsgivere fordi den vil fortelle arbeidsgivere hvordan 
en aktuell kandidat skal behandles for å trives og bli produktiv. Den vil være til nytte fra et 
fagforeningsperspektiv fordi den vil kunne fortelle kandidater hvor de har størst gevinst i å fordype 
seg.

Det finnes så vidt vi vet ikke engang nok forskning til å predikere hvem som i utgangspunktet 
egner seg som programmerer. Den forskningen som finnes foreligger grovt sett i to kategorier. Det 
finnes forskning utført av ingeniører i ingeniørmiljø hvor hensikten har vært å kunne si noe om 
hvem som blir en god programmerer. Denne forskningen lider i utstrakt grad av bruk av uortodokse 
metoder, slik at lite av forskningen kan relateres til annen forskning, eller til relevant teori. Den 
forskningen som er utført av psykologer og samfunnsvitere lider i langt mindre grad av disse 
metodiske svakhetene, men denne forskningen har stort sett behandlet problemstillinger på siden av 
de vi ønsker å belyse. 

Ressurser
Dignus har de faglige ressursene som trengs for å utføre prosjektet. Dignus’ egen psykolog, som har 
solid testfaglig kompetanse, vil utvikle selve metoden i samarbeid med eksterne ressurser. 

Fremgangsmåte
Fremgangsmåten ønsker vi å utvikle i samarbeid med partnere for å imøtekomme deres ønsker. Vi ser 
for oss følgende:

Programmerere gjør oppgaver og svarer på spørreskjema. Programmererne rangeres uavhengig av 
dette i henhold til produktivitet. Programmerernes besvarelser korreleres med produktivitetsmålene. 
Hva som er gode mål på produktivitet avgjøres i samarbeid med forskere og erfarne prosjektledere. 
Gode mål kan være vurderinger fra mennesker som har vært deres overordnede over en gitt periode; 
etablerte tester som f.eks. de som er utviklet av EUCIP; eller mål etter forslag fra de forskerne vi har 
tilgang på. 

Resultatet vil være et testbatteri og intervjuretningslinjer som vil så gode prediksjoner at det kan 
være forsvarlig å bruke dem til praktiske formål.

Å skaffe partnere
Å skaffe forsøkspersoner er erfaringsmessig vanskelig. Vi planlegger å skaffe dem ved å presentere 
prosjektet for firmaer som driver med softwareutvikling. Til dette søker vi partnere som kan styrke 
prosjektets attraktivitet. Disse partnerne vil få del i resultatene av prosjektet. De tiltak partnerne 
ønsker å gå til for å sikre at prosjektet holder den kvaliteten de forventer ønsker vi selvsagt 
velkommen. 
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Etablere mulige partnere

Endelig bestemmelse av prosjektplan i 
samarbeid med partnere

Presentere prosjektet for firmaer for å 
skaffe forsøkspersoner

Utføre empirisk studium

Analysere resultater av empirisk studium

Utvikle tjeneste

Implementere tjeneste

Tidsskjema og endelig prosjektplan bestemmes når vi har oversikt over partnere. 

Prosjektplan


