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In 2020, the Swedish government commissioned the Swedish Agency for Economic and Regional 
Growth and the Swedish Higher Education Authority to jointly analyze how the competence supply 
of advanced digital skills/cutting edge digital skills can be enhanced in the future. The analysis 
consists of national and international overviews. Ramboll has been assigned to conduct the 
international part of the analysis, in the form of an international mapping of initiatives that 
promote advanced digital skills. The results are presented in the following report. The purpose of 
the mapping is to analyze how other countries work with promoting advanced digital skills, and if 
there is anything that Sweden can learn from other countries’ experiences. 
 
In the report, Ramboll analyzes initiatives that promote advanced digital skills in four countries: 
Singapore, Canada, Denmark and the Netherlands. In addition, Ramboll analyses the collection of 
statistics and forecasts of the supply and demand for advanced digital skills. Finally, Ramboll 
examines the extent to which it is possible to relate the mapped initiatives to Swedish context.  
 
In total, 14 initiatives in the four countries were analyzed. The initiatives can be categorized into 
three focus areas:  
 

1) Initiatives stimulating companies or individuals to further training, 
2) Initiatives retraining professional workers from one sector to another, and 
3) Initiatives reorienting professional workers within the same sector through skill-enhancing 

activities. 
 

The results from the mapping show that the countries are facing similar challenges. The initiatives 
are generally parts of national strategies or pacts that promote skill development. Only a few of the 
mapped initiatives focus solely on enhancing advanced skills or excellence within a specific area, for 
example Artificial Intelligence. Rather, they focus on promoting broad digital knowledge of 
individuals working in a specific sector, for example ICT. The initiatives have generally generated 
good results, increasing the number of individuals with broad digital skills and advanced digital 
skills. 
 
The challenges underlying initiatives are often similar to those in Sweden, such as: the need for 
better collaboration between academia and private sector, promoting lifelong learning in order to 
ensure continuous competition, and the need to strengthen the digitalization of small and medium-
sized enterprises. The fact that the studied countries are facing similar skill-supply challenges as 
Sweden indicates that the efforts (or parts of them) may be relevant to implement in Sweden as 
well. 
 
The forecasts analyzed mostly consist of national or international labor market statistics, which are 
adapted through various revisions in order to correspond to the labor market structure in the 
digital economy. In addition, they are largely based on qualitative assessments from stakeholders 
and area experts. Furthermore, the data is typically supplemented with methods such as web 
scraping of job vacancies and employer surveys. 
 
Ramboll sees that an important next step is to examine what incentives exist (and do not exist) 
among key actors. It would also be valuable to match the results from the international analysis 
and the national analysis. By matching the initiatives, the authorities could identify if some of the 
initiatives are already in place in Sweden, if there are overlaps between Swedish and international 
initiatives, or if there are needs in Sweden where the international initiatives could be introduced. 
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Regeringen har gett Tillväxtverket och UKÄ i uppdrag att tillsammans analysera och föreslå hur 
kompetensförsörjningen av digital spetskompetens kan utvecklas kort- och långsiktigt. Under 
sommaren och hösten 2020 genomför myndigheterna nationell och internationell omvärldsanalys. 
Ramboll har fått i uppdrag av myndigheterna att genomföra den internationella delen i form av en 
kartläggning av insatser för att främja digital spetskompetens. Resultaten sammanställs i följande 
rapport. Kartläggningens syfte är att analysera hur andra länder arbetar med att främja digital 
spetskompetens och om det finns något som Sverige kan lära av deras erfarenheter. 
 
I kartläggningen analyserar Ramboll ett urval av insatser för att främja digital spetskompetens i fyra 
länder: Singapore, Kanada, Danmark och Nederländerna. Dessutom kartlägger Ramboll insamling 
av statistik och prognoser över utbud och efterfrågan på digital spetskompetens. Tre av dessa 
prognosverktyg undersöks närmare i detalj i rapporten. Ett är framtaget på europeisk nivå, ett i 
Irland och ett i Kanada. Slutligen undersöker Ramboll i vilken utsträckning det är möjligt att relatera 
de kartlagda insatserna till svensk kontext. 
 
Totalt har 14 insatser kartlagts, varav åtta insatser i Singapore och två insatser i respektive Kanada, 
Danmark och Nederländerna, se sammanställning i tabellen nedan. 
 
Tabell. Kartlagda insatsers namn, fokusområde och finansieringsform. 

Land Insatsens namn Fokusområde för insatsen Finansieringsform 

 TeSA: Tech immersion and Placement Omskolning/omställning av 
yrkesverksamma 

Offentlig/individ 

 TeSA: PCP Programme for ICT Sector Omskolning/omställning av 
yrkesverksamma 

Offentlig/privat 

 TeSA: Critical Infocomm Technology 
Resource Programme Plus (CITREP+) 

Fortbildning av yrkesverksamma 
eller nyexaminerade 

Offentlig/privat/individ 

 TeSA: Company-led-training Fortbildning av yrkesverksamma 
eller nyexaminerade 

Offentlig/privat 

 TeSA: Mid-career Advanced for the 
ICT Sector 

Omskolning/omställning av 
yrkesverksamma 

Offentlig/privat 

 SkillsFuture Earn and Learn 
Programme (ELP) 

Fortbildning av yrkesverksamma 
eller nyexaminerade 

Offentlig/privat 

 Skills Framework for Infocomm 
Technology (ICT) 

Ökad attraktivitet för yrket Offentlig/privat 

 AI Apprenticeship Programme (AIAP) Fortbildning av yrkesverksamma 
eller nyexaminerade 

Offentlig/privat 

 The Cyber Security Skills Framework Ökad attraktivitet för yrket Offentlig 

 Career Ready Fortbildning av yrkesverksamma 
eller nyexaminerade 

Offentlig/privat 

 Make IT Work Omskolning/omställning av 
yrkesverksamma 

Offentlig/privat/individ 

 Hybridlärare inom IKT Ökad attraktivitet för yrket Privat/individ 

 Digital Hub Denmark Ökad attraktivitet för yrket Offentlig/privat 

 Digital Dogme Fortbildning av yrkesverksamma 
eller nyexaminerade 

Privat 

 

Sammanfattning 
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Ramboll har samlat in information om ländernas insatser, prognoser och statistikmetoder genom 
deskresearch och intervjuer med representanter i länderna. Ramboll har även genomfört en 
analysworkshop tillsammans med svenska experter för att tillsammans diskutera insatsernas 
överförbarhet till svensk kontext.  
 
Nedan presenteras kartläggningens huvudsakliga resultat och Rambolls rekommendationer för 
myndigheternas fortsatta arbete i regeringsuppdraget.  
 

Insatserna går att kategorisera i tre övergripande fokusområden. De kartlagda 
insatserna fokuserar antingen på att 1) stimulera företag eller individer till 
fortbildning, 2) att skola om yrkesverksamma från en sektor till en annan, eller 3) att 
ställa om redan yrkesverksamma inom en sektor genom kompetenshöjande insatser. 
Ett par insatser främjar attraktiviteten för yrken eller utbildningar inom det digitala 
området. Yrkesverksamma utgör en central målgrupp för majoriteten av insatserna. 
En del insatser fokuserar dock snarare på att stärka studenter och nyexaminerade i 
övergången från studier till arbete. Denna typ av insatser motiveras i huvudsak av ett 
underliggande behov av att bättre koppla samman akademi och näringsliv. 
 

Ländernas insatser för att främja digital spetskompetens är ofta en del av övergripande 
nationella strategier eller pakter för att främja kompetensutveckling. I Danmark och 
Nederländerna är de kartlagda insatserna en del av offentlig-privata pakter inom teknikområdet 
och i Kanada och Singapore är insatserna en del av nationella strategier för att främja utvecklingen 
av framtidskompetenser. Att enskilda insatser utgör en del av ett större övergripande arbete på 
området lyfts fram som en viktig framgångsfaktor i intervjuer med representanter för insatserna. 
 
Få insatser är endast inriktade på att främja digital spetskompetens. Majoriteten av de kartlagda 
insatserna syftar till att främja utbudet av personer med bred digital kunskap inom en sektor (till 
exempel informations- och kommunikationsteknik), snarare än att främja djupkunskap inom ett 
specialistområde (till exempel Artificiell Intelligens). Det motiveras av att aktörer i länderna anser 
att det är mycket viktigt att angripa problemet med kompetensbrist ur ett långsiktigt perspektiv. 
Detta genom att främja utbudet av anställningsbar personal med relevant digital kompetens 
(breddkunskap). Samtidigt som det också finns stort behov att på kort sikt möjliggöra för personer 
med hög kompetens att fördjupa den för att främja nuvarande utbud av digital spetskompetens 
(djupkunskap). Insatserna tar därför ofta en bredare ansats och inkluderar olika typer av arbetssätt 
och metoder för att främja utbudet av arbetskraft med efterfrågad kompetens. Vissa av de bredare 
insatserna har dock tydliga inslag av främjande av digital spetskompetens, exempelvis genom att 
även bevilja stöd för fortbildning av anställda med redan hög kunskapsnivå. 
 
Insatserna har genererat goda resultat. Ramboll har i intervjuer och i dokumentstudier undersökt 
huruvida de identifierade insatserna har utvärderats och i så fall vilka resultat de har lett till. 
Informationen har dock varit bristfällig och Ramboll har inte fått ta del av utvärderingsunderlag för 
någon av insatserna. I intervjuer med programansvariga framgår dock att insatserna har genererat 
goda resultat och att flera av dem har erhållit fortsatt offentlig finansiering till följd av 
programmets lyckade utfall. 
 
Prognosverktygen för att uppskatta utbudet och efterfrågan består i hög grad av kvalitativa 
bedömningar från intressenter och sakområdesexperter. Arbetsmarknadsprognoser för den 
digitala ekonomin är ett komplext åtagande som måste ta hänsyn till många processer och 
faktorer. Gemensamt för de tre utvalda prognosverktygen som Ramboll har analyserat är att ett 
stort antal intressenter och sakområdesexperter involveras i prognosarbetet. Prognoserna görs för 

Insatser och 
prognoser 
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en femårshorisont, vilket för den snabbföränderliga digitala sektorn är en lång tidsram. De baseras i 
betydande grad på nationell eller internationell arbetsmarknadsstatistik, som genom olika 
omarbetningar anpassas för att motsvara arbetsmarknadsstrukturen i den digitala ekonomin. 
Vidare kompletteras dataunderlagen till prognoserna generellt med metoder som webskrapning av 
jobbvakanser och arbetsgivarenkäter, som båda syftar till att förstå vilka digitala kompetenser som 
efterfrågas och hur förväntansbilden kring digitala kompetenser ser ut i näringslivet. 
 

Sammantaget ser Ramboll att länderna står inför liknande utmaningar och att 
insatserna motiveras utifrån behov som liknar de som finns i Sverige. Det gäller 
särskilt det växande gapet mellan utbud och efterfrågan på utbildad arbetskraft 
inom teknik- och IT-yrken. Det finns också en växande efterfrågan efter personer 
med spetskompetens inom en viss teknik eller ett visst område. De insatser som 
kartlagts motiveras också ofta av utmaningar som liknar de som finns i Sverige. Till 
exempel behov av att skapa bättre samverkan mellan akademi och näringsliv, att 
främja livslångt lärande för att säkerställa fortsatt konkurrenskraft, och behovet 
att stärka digitaliseringen i små- och medelstora företag. Det faktum att länderna 
står inför liknande kompetensförsörjningsutmaningar som Sverige indikerar att 
insatserna (eller delar av dem) kan vara relevanta att genomföra även här. 

 
En potentiell framgångsfaktor att ta fasta på är att låta insatser som främjar digital 
spetskompetens utgöra en del av ett större övergripande arbete. Ländernas insatser utgör ofta en 
del av övergripande nationella digitaliserings- eller kompetensstrategier. Ett par insatser utgör 
också en del av nationella pakter inom teknologiområdet. Detta gör att enskilda insatser tillhör ett 
större samlat arbete i landet. En tydlig nytta av nationella strategier och pakter som nämnts i 
intervjuerna är att de enskilda insatserna får en större tyngd när de utgör en del av ett större 
övergripande arbete. Det finns också andra vinster att hämta, såsom bättre överblick, 
kunskapsdelning och lärande mellan de organisationer som utför olika insatser. Att låta insatser för 
främjande av digital spetskompetens utgöra en del av ett större samlat arbete kan vara en 
framgångsfaktor att ta fasta på vid eventuellt införande av nya insatser i Sverige.  
 
Varje land är unikt och varje insats genomförs därför inom en särskild kontext. Viktiga faktorer 
som kultur, politiskt system och olika aktörers självbestämmande behöver beaktas i insatsers 
genomförande och design. Det påverkar insatsernas direkta överförbarhet till svensk kontext. Det 
kommer att krävas justeringar för att få insatserna (eller delar av dem) att fungera i Sverige. Det är 
därför viktigt att ta hänsyn till befintliga insatser som främjar digital spetskompetens innan 
eventuella nya program införs. Det kan redan finnas program som adresserar både de utmaningar 
och de målgrupper som lyfts i denna kartläggning, och som istället skulle kunna skalas upp om 
behov finns. 
 
Incitament är viktiga att hantera vid ett eventuellt införande av de internationella insatserna i 
svensk kontext. Dels finns ett behov av att kartlägga incitamentsstrukturen, det vill säga vilka 
incitament som finns (och inte finns) hos olika organisationer och individer. Incitament kan se 
mycket olika ut mellan företag. Det är därför viktigt att ta hänsyn till incitamentsstrukturen hos 
centrala organisationer och undersöka vilka typer av incitament som tilltalar olika aktörer vid ett 
eventuellt införande av nya insatser i Sverige. Ramboll vill också lyfta att samtliga insatser som 
kartlagts i denna rapport har tagit lärdom av hur andra länder arbetar med kompetensförsörjning. 
Ett viktigt medskick är därför att det är möjligt att lära av och inspireras av andra länders arbeten, 
samtidigt som innehåll och utförande också behöver anpassas för att fungera i den egna kontexten. 
 
 
 

Överförbarhet 
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Mot bakgrund av uppdraget ser Ramboll ett antal möjliga vägar framåt för Tillväxtverket och 
Universitetskanslersämbetet att fortsatt undersöka överförbarheten av insatserna till svensk 
kontext. 
 

Rekommendation 1: Genomför en djupare kontextbeskrivning för att identifiera 
centrala aktörer och faktorer för främjande av digital spetskompetens i Sverige. 
Stor hänsyn måste tas till kontexten vid ett eventuellt införande av de kartlagda 
insatserna i Sverige. Ramboll rekommenderar därför att en djupare kontext-
beskrivning genomförs som ett första steg i en mer djupgående analys av insatsernas 
överförbarhet. Kontextbeskrivningen bör fokusera på att identifiera och beskriva 
centrala aktörer och faktorer för främjande av digital spetskompetens i Sverige, 
såsom viktiga arbetsgivare, lärosäten och privata utbildningsleverantörer. Ramboll ser 
att en kontextbeskrivning av de svenska förutsättningarna kan bidra till att synliggöra 
vilka internationella insatser som kan vara möjliga att genomföra i Sverige. 
 

Rekommendation 2: Gör en kartläggning av incitamentsstrukturen. Ramboll ser att ett viktigt 
nästa steg efter kontextbeskrivningen är att undersöka vilka incitament som finns (och inte finns) 
hos centrala aktörer. Ramboll rekommenderar därför att en kartläggning av incitamentsstrukturen 
genomförs. Den bör exempelvis innefatta de mest intressanta arbetsgivarna då det är viktigt att 
säkerställa att det finns incitament för dem att delta i kompetensutvecklingsinsatserna. 
Kartläggningen bör även inkludera viktiga aktörer som kan ha andra incitament och drivkrafter än 
näringslivet, exempelvis myndigheter, lärosäten och fackförbund. Ramboll ser att en sådan 
kartläggning kan bidra till att synliggöra vilka incitament som tilltalar olika aktörer. Det kan även 
stödja Tillväxtverket och Universitetskanslersämbetet i det fortsatta arbetet i regeringsuppdraget.  
 
Rekommendation 3: Matcha de internationella insatserna med de insatser som främjar digital 
spetskompetens som identifierats i den nationella kartläggningen. Ramboll ser att en sådan 
matchning kan visa om det redan finns initiativ på plats i Sverige, om det finns överlappningar 
mellan svenska och internationella insatser, eller om det finns behov i Sverige som de 
internationella insatserna skulle kunna möta. Aspekter som bör inkluderas i en sådan matchning är 
exempelvis insatsernas finansieringsmodeller, målgrupper, ansvariga aktörer, arbetssätt och 
metoder. Ramboll ser att detta, tillsammans med en djupare kontextbeskrivning och en 
kartläggning av incitamentsstrukturen, skulle generera ett utförligt kunskapsunderlag om 
insatsernas relevans och implementerbarhet i svensk kontext och utgöra ett värdefullt stöd i det 
fortsatta arbetet i regeringsuppdraget.  
 
Rekommendation 4: Fortsätt att arbeta i nära samverkan. Kartläggningen har visat att det är 
viktigt att samverka för att främja utbudet av digital spetskompetens. Ramboll vill därför 
uppmuntra Tillväxtverket och Universitetskanslersämbetet att fortsatt arbeta i nära samverkan 
med akademi, branschaktörer och näringsliv i det fortsatta genomförandet av regeringsuppdraget. 
Detta för att säkerställa att de insatser som rekommenderas i regeringsuppdraget möter verkliga 
behov, är möjliga att genomföra i svensk kontext, och kommer att användas av näringslivet och 
andra berörda aktörer.  
 
 
 

 

Nästa steg 
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1 Inledning 

Ramboll Management Consulting (Ramboll) har under juni – oktober 2020 haft i uppdrag av 
Tillväxtverket och Universitetskanslersämbetet (UKÄ) att genomföra en internationell kartläggning 
av insatser för at främja digital spetskompetens ur ett kompetensförsörjningsperspektiv. Denna 
rapport utgör slutrapportering av uppdraget.  

1.1 Om Rambolls uppdrag 
Regeringen har gett Tillväxtverket och UKÄ i uppdrag att tillsammans analysera och föreslå hur 
kompetensförsörjningen av digital spetskompetens1 kan utvecklas kort- och långsiktigt. 
Regeringsuppdraget gavs i juni 2019 och ska slutredovisas 31 oktober 2022. Under sommaren och 
hösten 2020 genomför myndigheterna nationell och internationell omvärldsanalys, och har gett 
Ramboll i uppdrag att genomföra den internationella delen i form av en kartläggning. Denna ska 
fungera som ett underlag för uppdragsgivarna i det fortsatta arbetet i regeringsuppdraget.  
 
Kartläggningen har två övergripande syften: 

• Analysera ett urval av länders insatser för att främja digital spetskompetens samt att 
kartlägga insamling av statistik och prognoser över utbud och efterfrågan på digital 
spetskompetens. 

• Undersöka i vilken utsträckning det är möjligt att relatera de kartlagda insatserna till 
svensk kontext, samt att ge rekommendationer för det fortsatta arbetet i 
regeringsuppdraget. 

För att ge kartläggningen en genomförbar omfattning har antalet studerade länder i urvalet 
begränsats till fyra, som vals ut i dialog med uppdragsgivarna samt utifrån intervjuer med svenska 
experter på digital spetskompetens.  

1.2 Frågeställningar  
I uppdraget har Ramboll tillsammans med Tillväxtverket och UKÄ utformat ett antal 
frågeställningar, som varit styrande för kartläggningen. Kartläggningens frågeställningar 
presenteras nedan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I uppdraget till Ramboll läggs en större tyngd på den första delen av frågeställningarna, att 

                                                       
1 För diskussion om definitionen av digital spetskompetens, se rapport ”Digital spetskompetens – den 
nya renässansmänniskan”.  

Frågeställningar för kartläggning och analys av insatser: 
• Vilka typer av insatser genomförs? Sett till exempelvis målgrupper, branscher och 

fokusområden.  
• Hur genomförs insatserna? Sett till exempelvis ansvariga aktörer, samverkansmodeller och 

budget. 
• Vilka resultat har insatserna lett till i respektive land? 
• Hur arbetar respektive land med kompetensförsörjning av digital spetskompetens? 
• Hur ser respektive lands utbud och efterfrågan på digital spetskompetens ut?  

Frågeställningar för relatering av resultaten till svensk kontext: 
• Vilka insatser skulle kunna integreras i en svensk kontext och varför? 
• Vilka insatser skulle kunna genomföras inom det befintliga regeringsuppdraget och hur? 
• Vad skulle krävas för att implementera nya insatser för digitala spetskompetens? Sett till 

exempelvis samverkan mellan myndigheter, utbildningsväsende och näringsliv. 
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kartlägga och analysera insatser. Denna del tar också upp huvuddelen av rapporten. Relatering till 
svensk kontext har främst genomförts under en workshop med experter (se avsnitt 1.3.4), men vi 
för även en kort diskussion kring detta i kapitel 4. Där återfinns också de rekommendationer som 
Ramboll ger Tillväxtverket och UKÄ för det fortsatta arbetet i regeringsuppdraget. 

1.3 Metod för kartläggningen 
Kartläggningen baseras på en kombination av dokumentstudier och semistrukturerade intervjuer 
med svenska experter inom digitalisering och representanter i de utvalda länderna. 

1.3.1 Urvalsprocess i uppdraget 
 
Urval av länder 
Studiens syfte är att analysera hur andra länder arbetar med att främja digital spetskompetens och 
om det finns något som Sverige kan lära av deras erfarenheter. Eftersom det finns många länder 
som genomför insatser för att främja digital kompetens, både spets och bredd, ville vi skapa en 
bättre förståelse för vilka länder som ligger i framkant. Därför blev ett första steg att kontakta 
svenska experter2 på området. Genom dessa intervjuer lyftes framförallt följande länder som 
relevanta: Singapore, USA, Kanada, Danmark, Finland, Tyskland och Nederländerna.  
 
En sammanställning av intressanta insatser i länderna genomfördes inledningsvis. Efter 
avstämningar med Tillväxtverket och UKÄ landade vi i att insatserna i Singapore, Kanada, Danmark 
och Nederländerna var mest intressanta. De tre sistnämnda har dessutom en förvaltningsmodell 
som liknar Sveriges vilket underlättar jämförelse och potentiell översättning av enstaka insatser till 
svenskt system. 
 
Urval av insatser 
När urval av länder gjorts genomförde Ramboll en översiktlig deskresearch för att få en uppfattning 
om vilka insatser som var relevanta i respektive land. Ramboll ville också genom detta samla 
information om vilka företrädare som skulle kunna vara relevant att ta kontakt med och intervjua 
för en djupare förståelse.  
 
Urval av insatser stämdes av tillsammans med Tillväxtverket och UKÄ. Det var framförallt insatser 
som främjar spetskompetens hos vuxna som var av relevans. Därmed föll exempelvis vissa insatser 
som främjar digital spetskompetens och framtida kompetensutveckling i skolan bort.  
 
Urval av statistikmetoder och prognosverktyg 
Kartläggningen ska också inkludera internationella statistikmetoder och prognosverktyg. I 
urvalsprocessen genomförde Ramboll en översiktlig deskresearch av prognosverktyg och 
statistikmetoder för att kartlägga och prognostisera efterfrågan och utbud på högre digital 
kompetens. I samråd med Tillväxtverket valdes tre särskilda prognosverktyg ut för djupare analys 
och sammanställning. 

1.3.2 Intervjuer med representanter i länderna 
För att skapa en djupare förståelse för respektive insats genomförde Ramboll intervjuer med 
företrädare3 för de utvalda insatserna i de studerade länderna. Intervjuerna genomfördes per 

                                                       
2 Totalt fyra intervjuer. 
3 Lista över intervjupersoner i länderna finns i bilaga 8.5. 
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telefon eller video. Vi genomförde intervjuer med företrädare för samtliga insatser som studerats i 
denna analys, totalt 15 intervjuer. Ramboll vill påpeka att de flera av de intervjuade personerna 
varit företrädare för de aktuella insatserna, och att det därmed finns risk för positiv bias i deras 
intervjusvar. VI har inte haft möjlighet att inhämta alternativa bedömningar eller kompletterande 
fakta från mer neutrala respondenter.  

1.3.3 Dokumentstudier 
Utöver intervjuer genomfördes kompletterande dokumentstudier om insatserna i de olika 
länderna. Här samlades exempelvis relevanta policydokument och strategier som länderna infört 
som har koppling till främjandet av digital spetskompetens in. Dessutom analyserade vi annat 
publicerat material, uppföljningar, nyheter och dokument som har koppling till de studerade 
insatserna och ländernas främjande generellt. 

1.3.4 Analysworkshop tillsammans med experter 
För att skapa en bättre förståelse för insatsernas överförbarhet till svensk kontext genomfördes en 
analysworkshop tillsammans med svenska experter. Deltagarna bestod av experter från 
branschorganisationer, myndigheter och akademin. Totalt deltog nio experter i workshopen, samt 
uppdragsgivarna vid Tillväxtverket och UKÄ.  
 
Ramboll skickade ut ett inläsningsmaterial inför workshopen, där deltagarna kunde sätta sig in i de 
aktuella insatserna. Under workshopen diskuterades insatserna utifrån två perspektiv:  
 

• Hur relevanta är de aktuella insatserna för Sverige, vilket behov ser du av dem? 
• Hur komplex skulle det vara att införa de aktuella insatserna i Sverige, vilka förutsättningar 

krävs ur ett implementeringsperspektiv? 
 
Analysworkshopens diskussioner utgör underlag för kapitel 4, där överförbarheten av insatserna 
diskuteras.  

1.4 Rapportens disposition 
I kapitel 2 presenteras resultatet av kartläggningen i ett beskrivande perspektiv. I kapitel 3 gör 
Ramboll en samlad analys av insatserna och i kapitel 4 diskuteras insatsernas överförbarhet till 
svensk kontext. Slutligen presenteras i kapitel 5 internationella statistik- och prognosmetoder för 
att mäta digital spetskompetens. I bilagor återfinns detaljerad sammanställning av kartläggningens 
studerade insatser.  
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2 Kartläggning av insatser för att 
främja digital spetskompetens 

I urvalsprocessen av insatser för att främja digital spetskompetens i de fyra länderna landade 
Ramboll i totalt 14 insatser, se sammanställning i Figur 1.4 Av de 14 insatserna genomförs åtta i 
Singapore och sex insatser genomförs i Kanada, Nederländerna och Danmark.  
 
Figur 1. Insatser som analyserats i kartläggningen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utöver insatserna har Ramboll även samlat in information om ländernas övergripande arbete med 
att främja utbudet av arbetskraft med digital kompetens för att bättre förstå den kontext som 
insatserna genomförs inom. Av kartläggningen har Ramboll sett följande övergripande resultat: 
 

• Insatserna utgör ofta en del av ländernas övergripande strategier eller pakter. 
• Insatserna kan kategoriseras inom tre övergripande områden: 1) fortbildning, 2) 

omställning/omskolning och 3) ökad attraktivitet. 
• Majoriteten av studerade insatser är inriktade på att främja breddkunskap. 
• Majoriteten av studerade insatser riktas mot redan yrkesverksamma. 
• Insatserna görs ofta i samverkan mellan flera aktörer. 
• Insatserna har olika finansieringsmodeller. De flesta har någon form av offentlig 

medfinansiering. 
• De studerade insatserna har genererat goda resultat. 

 
I efterföljande delkapitel presenterar vi resultaten av Rambolls kartläggning i detalj. 

2.1 Insatserna är ofta en del av ländernas övergripande 
nationella strategier eller pakter 

Ländernas insatser för att främja digital spetskompetens är ofta en del av övergripande nationella 
strategier för att främja kompetensutveckling. I Danmark och Nederländerna är de en del av 
offentlig-privata pakter inom teknikområdet. Bland de internationella exemplen återfinns även 

                                                       
4 I bilagor återfinns en detaljerad beskrivning av respektive insats. 

8 insatser i Singapore: 
• Skills Framework for ICT 
• Earn and Learn Programme 
• AI Apprenticeship Programme 

Delprogram inom ramen för TechSkills 
Accelerator Programme (TeSA): 
• PCP for ICT 
• Tech Immersion and Placement 

Programme 
• Mid-Career Advanced 
• Company-led-training 
• CITREP+ 

2 insatser i 
Nederländerna: 
• Make IT Work 
• Hybridlärare inom IKT 

2 insatser i 
Kanada: 

• Career Ready 
• The Cyber Security 

Skills Framework 

2 insatser i 
Danmark: 

• Digital Dogme 
• Digital Hub 

Denmark 
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exempel i Singapore där enskilda myndigheter har i uppgift att ansvara för 
kompetensutvecklingsarbetet inom sektorer, i nära samverkan med andra privata och offentliga 
aktörer. 

2.1.1 Nationella strategier för att främja digital kompetens 
Samtliga studerade länder har nationella strategier för att främja digital kompetens. I Singapore 
lanserade regeringen 2015 den nationella strategin ”SkillsFuture”.5 Strategins syfte är att stärka 
landets arbete med digitalisering och rusta medborgarna med relevanta framtidskompetenser. 
Strategin är en kombination av en ekonomisk och en social strategi som ska bidra till att stärka 
landets position inom avancerad digital teknologi genom flertalet riktade 
kompetensutvecklingsinsatser för medborgare och stödinsatser åt företag. Myndigheten 
SkillsFuture Singapore bilades i samband med strategins lansering med uppdraget att arbeta med 
att förverkliga strategins målsättningar och samordna landets arbete. 
 
Danmark har sedan 2018 en nationell strategi för digital tillväxt som var ett svar på en ökad digital 
omvärld.6 Strategin består av 38 initiativ som fortlöper fram till 2025. Initiativen syftar till att 
säkerställa redbara ramverk för att stödja företag i användning av nya teknologier, och att 
säkerställa att danska medborgare är förberedda för en digital framtid och införskaffar de 
kompetenser som krävs. De 38 initiativen i strategin har fått en total budget på 134 miljoner 
danska kronor mellan 2018 till 2025 och därefter 10 miljoner per år. Regeringen följer regelbundet 
upp om strategins förväntade utfall nås. 
 
Under 2018 lanserade den kanadensiska regeringen den övergripande nationella strategin och 
satsningen ”Future Skills”.7 Inom ramen för strategin undersöks trender som kan ha en stor 
inverkan på nationell och regional ekonomi. Syftet är att tidigt identifiera vilka kompetenser som 
krävs och kan efterfrågas av företagen nu och i framtiden. I samband med strategin infördes ett råd 
för framtidskompetenser, The Future Skills Council, som har i uppgift att ge stöd åt Kanadas 
arbetsmarknadsdepartement i dessa frågor. Utöver rådet infördes också ett oberoende statligt 
finansierat forskningscenter, The Future Skills Center. Centret har i uppgift att utveckla och testa 
nya metoder för att mäta arbetskraftens kompetenser och kompetensutveckling för att skapa 
bättre underlag för regeringens beslutsfattande. Totalt investerar den kanadensiska regeringen 225 
miljoner kanadensiska dollar i strategins genomförande över perioden 2018–2022. 
 
Nederländerna har sedan 2018 en nationell strategi för digitalisering med syfte att förbereda 
landet i omställningen till en avancerad digital ekonomi.8 Strategin är handlingsinriktad och 
identifierar insatser inom sex utmaningsområden: utbildning, kunskap och innovation, 
infrastruktur, säkerhet och förtroende, entreprenörskap och digitaliseringen av sektorer. Strategin 
fortlöper fram till 2021. 

2.1.2 Nationellt övergripande teknologipakter ska få fler att gå en 
teknisk utbildning och öka attraktiviteten för tekniska jobb  

I Nederländerna och Danmark finns också privat-offentliga pakter, där aktörer tillsammans kommit 
överens om att arbeta med att främja antalet STEM9/tekniskt utbildade och göra tekniska och IT-

                                                       
5 SkillsFuture (2020). About SkillsFuture. 
6 Ministry of Foreign Affairs of Denmark (2018). The Danish Government Presents ‘Digital Growth Strategy’. 
7 Government of Canada (2019). Future Skills. 
8 Nederland Digitaal (2018). Dutch Digitalisation Strategy. 
9 STEM står för science, technology, engineering och mathematics. 
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arbeten mer attraktiva. Pakten i Nederländerna har funnits sedan 2013 och i Danmark sedan 2018. 
Enligt intervjuer skapades den danska pakten efter en förfrågan från näringslivet och paktens 
uppbyggnad har haft den nederländska pakten som inspiration.  
 
Den danska teknologipakten är helt statligt finansierad men arbetar i samverkan med näringslivet. 
Mellan 2018–2021 har pakten 75 miljoner danska kronor i statligt bidrag. Paktens mål är att 20 
procent fler ska genomföra en yrkes- eller högre utbildning inom STEM-områdena mellan 2018–
2028. Det motsvarar cirka 10 000 fler STEM-utbildade. I Nederländerna finns inget bestämt mål 
som beskriver exakt hur mycket som antalet STEM-utbildade förväntas öka.  
 
Båda ländernas pakter har insatser som riktas mot en stor målgrupp. Alltifrån lärare, elever och 
föräldrar på grundskolenivå till vuxna och yrkesverksamma specialister. Teknologipakterna 
fungerar dessutom som ett ”paraply” där de samlar och sammanställer andra pågående 
kompetenshöjande insatser inom digitalisering i landet.  
 
I Danmark kan företag eller organisationer söka finansiering från teknologipakten för projekt som 
ska höja samhällets digitala kompetens, med fokus på STEM-områden. Enligt intervjuer gäller det 
projekt inom tre områden: 
 

• Fler unga kvinnor i STEM-utbildningar och STEM-yrken 
• Ökad digitalisering i små företag 
• Få fler unga med intresse för hållbarhet att söka STEM-utbildningar 

 
Den danska teknologipakten publicerar varje år en uppföljning över det gångna årets insatser 
och utveckling. Det finns i nuläget två rapporter som båda beskriver att arbetet går framåt 
i önskvärd riktning. Redan 2018 uppnåddes målet för 2020 avseende hur många personer 
och företag som ska engagera sig olika projekt. Pakten beslutade då att höja målet, från 150 000 
individer till en miljon. I början av 2019 hade 860 000 individer deltagit i paktens insatser.   
 
Pakten i Nederländerna finansierar inga egna insatser likt den danska varianten. I stället fungerar 
pakten som en samordnande funktion för det nationella och regionala arbetet inom området. 
Pakten består av totalt 60 medverkande organisationer10 som gemensamt enats om att arbeta 
inom fyra huvudteman:  
 

• Att öka attraktiviteten och medvetenheten för STEM och IT-yrken bland unga 
• Att öka samarbetet mellan lärosäten och näringsliv inom STEM/IT på högre 

utbildningsnivåer 
• Att öka utbudet av hybridlärare inom STEM/IT  
• Att främja livslångt lärande inom STEM/IT 

 
Den nederländska pakten är nationellt övergripande för att säkerställa att landets initiativ har en 
gemensam inriktning. Det görs genom att pakten skapar och upprätthåller en nationell 
infrastruktur som samtidigt har en mycket stark regional förankring. Det innebär att provinserna i 
Nederländerna har stor frihet att inom ramen för pakten genomföra insatser som överensstämmer 
med det egna behovet. Det motiveras av att de regionala förutsättningarna skiljer sig åt i landet, 

                                                       
10 Totalt 60 organisationer, varav tre departement (Ministry of Education, 
Culture and Science, Ministry of Social Affairs and Employment och Ministry of Economic Affairs), 
industrirepresentanter, lärosäten, regioner och fackförbund. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_Education,_Culture_and_Science_(Netherlands)
https://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_Education,_Culture_and_Science_(Netherlands)
https://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_Social_Affairs_and_Employment
https://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_Finance_(Netherlands)
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exempelvis i vilka branscher och typer av företag som är etablerade i regionen.11 I intervjuer med 
representanter för en av de organisationer12 som deltar i pakten och som har i uppgift att stötta 
provinserna i genomförandet, framgår att det varit mycket viktigt att understryka regionernas 
självbestämmande. Dels på grund av att de ekonomiska, kulturella och sociala förutsättningarna 
skiljer sig mellan regionerna, dels för att mycket av arbetet inom ramen för överenskommelsen 
genomförs av provinserna.13 För att stärka det egna regionala arbetet med paktens fyra 
huvudteman har ett antal provinser med liknande utmaningar och strukturella förutsättningar gått 
samman och bildat mindre regionala pakter för att dra nytta av varandras arbeten.  
 
Effekten av det arbete som sker inom ramen för den nederländska teknologipakten följs upp varje 
år i Technology Pact Monitor Report14. Uppföljningar har bland annat visat att andelen IT/STEM 
studenter inom högre studier ökat och att allt fler yngre personer strävar efter en karriär inom 
IT/STEM. 

2.1.3 Singapore har en nationell myndighet med övergripande ansvar 
för kompetensutveckling av arbetskraften inom IKT 

I Singapore har regeringen stort fokus på att kompetensutveckla anställda inom informations- och 
kommunikationsteknologi (IKT). Det är en sektor som har vuxit starkt i landet och som kräver allt 
högre kompetensnivåer och teknisk kunnande bland de anställda. För att skapa bättre 
förutsättningar för en nationell kraftsamling i frågan slogs därför myndigheterna Media 
Development Authority (MDA), med uppgift att arbeta för en globalt konkurrenskraftig 
mediesektor i landet, och Infocomm Development Authority (IDA), med uppgift att främja 
tillväxten av innovativa IKT-företag i landet, samman och bildade Infocomm Media Development 
Authority (IMDA) år 2016. 
 
IMDAs uppgift är främja den singaporianska IKT-sektorns konkurrenskraft och skapa ett 
välfungerande ekosystem genom att främja innovation, tillväxt, samverkan och forskning. En 
central del av IMDAs arbete är att säkerställa att landets IKT-arbetskraft möter företagens behov av 
utbildad personal i dag och i framtiden. Det görs genom nära samverkan med näringsliv och 
utbildningsinstitutioner. Bland annat genomförs nationella program för att kompetensutveckla 
arbetskraften, öka attraktiviteten för ett yrke inom IKT och skapa bättre förutsättningar för 
kunskapsväxling mellan akademi och näringsliv. Samtliga offentliga insatser som berör medie- och 
IKT-sektorn behöver inkludera IMDA i utförandet, antingen i en konsulterande roll eller som 
ansvarig utförare.  
 
I Singapore har också myndigheten Workforce Singapore Development Authority (WSG) i uppdrag 
att överse den generella kompetensutvecklingen av arbetskraften i landet inom samtliga sektorer. 
Det görs genom att myndigheten administrerar nationella program och insatser. De program som 
WSG genomför och som i någon mån berör IKT-sektorn involverar IMDA. WSG arbetar också 
mycket nära SkillsFuture Singapore (SSG) för att förverkliga landets strategi för livslångt lärande där 
även IMDA är en central aktör i de delar som berör IKT-sektorn. 
 
 

                                                       
11 För att illustrera och tydliggöra regionala skillnader har Teknologipakten delat in provinserna i fem övergripande 
regionala områden utifrån arbetsmarknadsmässiga förutsättningar. 
12 Nederländernas Nationella STEM plattform: Plattform Talent voor Technologie 
13 I Nederländerna finns 12 provinser. 
14 Se rapporten här: https://www.techniekpactmonitor.nl/. 

https://www.techniekpactmonitor.nl/
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2.2 Insatserna kan kategoriseras inom tre övergripande 
fokusområden 

Ramboll har kategoriserat de identifierade insatserna inom tre övergripande fokusområden: 
insatser som 1) stimulerar företag eller individer till fortbildningsinsatser, 2) skolar om eller ställer 
om redan yrkesverksamma, och 3) främjar och förbättrar attraktiviteten för ett yrke eller utbildning 
inom det digitala området. Bland de 14 identifierade insatserna utgör fortbildningsinsatser 
majoriteten. I följande delkapitel presenteras insatserna inom respektive kategori i mer detalj. 
 
Figur 2. Kategorisering av insatser 

 

2.2.1 Insatser som stimulerar till fortbildningsinsatser för individer och 
företag 

Den snabba utvecklingstakten av nya teknologier och digitala applikationer kräver ett stärkt arbete 
kring fortbildning av anställda ute hos företagen. I kartläggningen har Ramboll identifierat sex 
exempel på insatser som stimulerar till fortbildning för individer och företag, vilka presenteras i 
tabell 1. Nedan följer en närmare beskrivning av ländernas insatser. 
 
Tabell 1. Insatser för fortbildning 

Land Insats 

 AI Apprenticeship Programme (AIAP) 

 TeSA: Critical Infocomm Technology Resource Programme Plus (CITREP+) 

 TeSA: Company-led-training 

 SkillsFuture Earn and Learn 

 Career Ready 

 Digital Dogme 

 
Singapore 
I Singapore genomförs tre fortbildningsinsatser inom ramen för det övergripande programmet 
TechSkills Accelerator Programme (TeSA)15. TeSA är det övergripande namnet på ett antal 
kompetensutvecklingsprogram16 i Singapore som syftar till upskilling, reskilling och deepskilling av 
arbetskraften. Programmen stöttar personer med eller utan IKT-kompetens att uppgradera och 
utveckla nya förmågor och kompetenser, förbli konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden genom 
främjande av livslångt lärande samt erbjuder flera skräddarsydda lösningar baserat på företagens 
specifika behov. 
 
                                                       
15 Se bilagor för en detaljerad beskrivning av insatserna. 
16 Totalt fem program drivs av TeSA och ett antal ytterligare program som på olika vis stöttas av TeSA. 
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Programmet CITREP+ innefattar statligt subventionerade kurser hos privata och offentliga 
utbildningsleverantörer inom framtidsområden som AI, Machine Learning, Robotics och Block 
Chain. Syfte är att ge deltagaren fördjupad kunskap (deepskilling) inom viktiga områden. Lärosäten 
och utbildningsleverantörer i Singapore ansöker om att få sina kurser certifierade enligt CITREP+ av 
IMDA i en expertpanel, Skills Expert Panel, utifrån relevans och blir sedan inlagda i en databas där 
intresserade går in och söker kurser. Efter godkänt resultat får deltagaren ett industrierkänt 
certifikat. 

 
Programmet Company-led-training innefattar företagsledd fortbildning av individer, antingen av 
redan anställda eller att företagen anställer ny personal genom programmet. Företagen 
skräddarsyr utbildningsprogrammet efter eget behov och deltagarens tidigare arbetslivserfarenhet. 
I programmet ingår IMDA i partnerskap med enskilda företag där staten medfinansierar 
deltagarens lön som trainee hos företaget och eventuella kursavgifter hos lärosäten eller 
utbildningsleverantörer. Insatsen kan pågå max 6 månader för deltagare med mindre än 3 års 
arbetslivserfarenhet och max 12 månader för deltagare med mer än 3 års erfarenhet. För att möta 
företagens växande behov av IKT-personal med till exempel ledarskapsförmågor har programmet 
breddats till att även erbjuda medfinansiering för kurser och on-the-job-training17 med fokus att 
främja Digital Leadership Skills. Det innebär att IMDA även ger medfinansiering åt företag som 
väljer att inkludera kurser för att främja så kallade 21 century skills18 och ledarskap i de individuella 
träningsplanerna. 
 
Programmet AI Apprenticeship Programme (AIAP) är ett statligt subventionerat traineeprogram för 
programmerare (oavsett tidigare utbildningsbakgrund eller yrkeserfarenhet) hos det nationellt 
etablerade AI-centrumet AI Singapore19. Inom ramen för AIAP får deltagarna genomgå en intensiv 
AI-utbildning och praktisk träning i verkliga industriprojekt. Rekrytering sker genom ett test i 
programmeringskunskaper där mellan 30–50 personer (per omgång) får genomgå nio månaders AI-
träning. Det inkluderar lärarledd undervisning och eget arbete på plats hos AI Singapore inom 
områden som Deep Learning, Machine Learning och programmering samt sju månaders on-the-
job-training hos AI Singapore. Här får deltagarna arbeta med att lösa verkliga AI-problem som 
saknar färdiga marknadslösningar. Ett månadsvis stipendium på 3 500 - 5 500 singaporianska dollar 
betalas ut beroende på deltagarens tidigare kunskap och erfarenhet.  
 
Singapore har även ett program med syfte att fortbilda och stärka studenter i övergången från 
studier till arbete: SkillsFuture Earn and Learn Programme (ELP). Programmet riktar sig till 
nyexaminerade studenter. De får en subventionerad traineeanställning hos ett företag samtidigt 
som de erhåller en fördjupad utbildning genom lärarledd undervisning hos lärosäten. Tillsammans 
med strukturerad on-the-job-training och arbetsplatsbaserade projekt får studenten möjlighet att 
fördjupa sina kunskaper direkt på arbetsplatsen. Vid slutet av programmet erhåller deltagarna ett 
diplom/certifikat erkänt av industrin (Advanced eller Specialist Diploma) som ska visa att den 
nyexaminerade har yrkesrelevant erfarenhet och fördjupad kompetens.  
 

                                                       
17 On-the-job-training motsvarar betald praktik/betald traineetjänst. 
18 Begreppet 21 century skills innefattar kritiskt tänkande, kreativitet, samarbetsförmåga, kommunikation, 
informationslitteracitet, medialitteracitet, tekniklitteracitet, flexibilitet, ledarskap, initiativförmåga, produktivitet, 
social skills.  
19 AI är en förkortning av Artificiell Intelligens. 

Upskilling, reskilling och deepskilling är begrepp som förekommer i kartläggningen 
Upskilling innefattar en process att lära en individ nya kompetenser/förmågor. Reskilling innefattar en process 
att lära en individ nya kompetenser/förmågor för att kunna arbeta med ett annat yrke eller andra uppgifter. 
Deepskilling innefattar en process att ge en individ fördjupande kompetenser/förmågor. Deepskilling är ett 
begrepp som framförallt förekommit i beskrivningen av singaporianska insatser. 
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Kanada 
I Kanada finns ett liknande program som Singapores SkillsFuture Earn and Learn Programme och 
som pågått sedan 2019: det nationella programmet Career Ready. Programmet skiljer sig dock från 
Singapores insats då den fokuserar på befintliga studenter (och inte nyexaminerade). Inom 
programmet blir studenten anställd på ett medverkande företag för att arbeta i ett kritiskt 
utvecklingsprojekt. Studenten erhåller subventionerad lön för projektet under fyra månader. 
 
En utmaning som lyfts av små- och medelstora företag i Kanada är svårigheterna att rekrytera 
examinerade studenter inom IT-utbildningar, eftersom multinationella företag är snabba på att 
rekrytera och kan erbjuda bättre lönevillkor. Syftet med Career Ready är därför tredelat. 
Programmet ska stärka studenters kompetenser inom verkliga företagsproblem, något som i sin tur 
ska öka kunskapsväxlingen mellan näringsliv och akademi och förbättra företagsrelevansen i 
universitetsutbildningar. Programmet ska också stärka små- och medelstora företag genom att 
underlätta för dem att komma i kontakt med och bygga relationer med ambitiösa IT-studenter före 
examination.  
 
Danmark 
I Danmark drivs sedan 2018 det privata initiativet Digital Dogme. Från början var det ett frivilligt 
initiativ som drevs av IT-företaget Netcompany. I december 2019 omvandlades Digital Dogme till 
en formell förening och består idag av ett antal stora danska företag. Föreningens syfte är att 
minska det digitala kompetensgapet i Danmark med målet att årligen skapa 500 nya IT-talanger. 
Digital Dogme erbjuder diverse nätverk, evenemang och e-Learning inom fyra områden: 
 

• Cybersäkerhet 
• Världsledande IT-kompetens 
• Digital transformation, och 
• Teknisk förståelse och digitalt tänkesätt. 

 
Medlemsföretagens anställda kan delta i insatserna. Generellt väljer företagen ut ett antal internt 
ambitiösa medarbetare som saknar en särskild IT-bakgrund. Genom Digital Dogmes insatser ska de 
inom ett år höja sina IT-kunskaper så att de därefter har möjlighet att hantera och arbeta med IT-
kritiska uppgifter i företaget.  
 
Sedan 2020 publicerar Digital Dogme en digital kompetensbarometer.20 Barometern sammanställer 
arbetsmarknadens behov av digital kompetens, med särskild fokus på företagens efterfrågan efter 
digitala integratorer och digitala specialister. Digitala integratorer innefattar individer som 
integrerar digital teknik i andra arbetsuppgifter medan digitala specialister är individer som arbetar 
med att utveckla och skapa digitala lösningar. Enligt barometern saknar företagen framförallt 
digitala integratorer, något som Digital Dogme därför ämnar bidra till att lösa. 

2.2.2 Insatser som skolar om eller ställer om yrkesverksamma  
Den ständigt växande efterfrågan på högre digitala kompetenser ställer också krav på fler 
omskolningsinsatser och omställningsinsatser riktade till redan yrkesverksamma.  
 
Omskolningsinsatser är inriktade på att skola om personer från en sektor till en annan medan 
omställningsinsatser handlar om att ställa om befintlig personal inom sektorn, exempelvis genom 
att säkerställa att de får den kontinuerliga kompetensutveckling som krävs. Insatser för 
omskolning/omställning har identifierats i två av de studerade länderna. 
 

                                                       
20 Digital Dogme (2020). Det Digitale Kompetencebarometer 2020. 
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Tabell 2. Insatser för omskolning/omställning 
Land Insats 

 TeSA: Tech Immersion and Placement Programme (TIPP) 

 TeSA: PCP Programme for ICT Sector 

 TeSA: Mid-career Advanced for the ICT Sector 

 Make IT Work 

 
Nederländerna 
I Nederländerna drivs sedan 2015 programmet Make IT Work. Bakgrunden till programmet är en 
dåligt fungerande matchning på arbetsmarknaden, där arbetslösheten är relativt hög bland 
personer med kandidat- eller masterexamen samtidigt som IT-sektorn har ett stort behov av 
utbildad arbetskraft. Make IT Work startades därför för att bidra till att överbrygga gapet genom 
att skola om personer med en kandidat-, magister- eller doktorsexamen, oavsett ämnesområde, till 
ett yrke inom IT-sektorn. Den primära målgruppen för programmet är personer som redan har ett 
yrke men som av olika anledningar är intresserad av att påbörja en karriär inom IT. Programmet 
testas nu även för personer som varit långtidsarbetslösa (med examen).  
 
Inom Make IT Work får deltagaren en fem månaders intensiv utbildning på yrkeshögskola21, där 
lärarledd undervisning kombineras med praktiskt arbete i företagsprojekt. Efter utbildningen får 
deltagarna 6-månaders anställning med marknadsmässig lön hos ett medverkande företag i rollen 
som Software Engineer, Cyber Security Specialist eller Business & Data Analytics Specialist. 
Deltagarna erhåller dessutom ett certifikat. 
 
Singapore 
I Singapore genomförs tre insatser inom ramen för det övergripande programmet TechSkills 
Accelerator Programme (TeSA) inriktade på att skola om eller ställa om redan yrkesverksamma.  
 
Tech Immersion and Placement Programme (TIPP) fokuserar på att omskola personer från sektorer 
med sämre tillväxt till IKT-sektorn. Programmet kan också inkludera personer som redan arbetar 
inom IKT-sektorn men som vill genomgå insatser för upskilling. Omskolningen sker genom korta 
och intensiva kurser av relevans för IKT-sektorn. Huvudsakligt fokus är att omskola personer utan 
IKT-bakgrund till att vara anställningsbara för olika instegsjobb, exempelvis som Fullstack 
Developer, UX-Designer och olika arbetsroller inom cybersäkerhet. Inom programmet erbjuds även 
snabbutbildningar för redan utbildade i mer avancerade områden som exempelvis AI och Machine 
Learning. Här ställs krav på vissa förkunskaper för behörighet. Den ansvariga myndigheten IMDA 
ingår i partnerskap med företag och skolor som erbjuder de efterfrågade ämneskunskaperna och 
låter deltagaren få kursen subventionerad upp till 70 procent.  

 
Programmet Professional Conversion Programme for ICT (PCP) fokuserar också på omskolning av 
personer från arbeten inom sektorer med sämre tillväxt till sektorer med bättre framtidsutsikter, 
b.la. IKT-sektorn. Programmet genomförs på två vis, antingen genom att deltagaren blir anställd 
hos ett medverkande företag innan utbildning och praktisk träning påbörjas (kallas Place-and-train) 
eller att deltagaren först får genomgå utbildning för att senare anställas och ta del av praktisk 
träning (kallas Attach-and-Train). Deltagare kan också beviljas deltagande i en PCP för att 
exempelvis förbereda sig för en mer avancerad IT-roll. Hur länge insatsen pågår skiljer sig åt 
beroende på vad för typ av stöd som deltagaren behöver för att passa in i den nya arbetsrollen 

                                                       
21 Yrkeshögskolor (”Hogescholen”) i Nederländerna erbjuder utbildningsprogram inom specifika 
yrkesområden. 
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(mellan 3–24 månader). I vissa fall skräddarsys innehållet i deltagarens träningsprogram efter 
företagets särskilda behov, i synnerhet när det gäller Place-and-train. I dessa typer av PCP är on-
the-job-training och in-house training22 en central del. Ett exempel på en PCP är ett program inom 
Robotisering, där lärarledd undervisning på det icke-vinstdrivande centret Robotics Automation 
Centre of Excellence (RACE) kombineras med on-the-job-training hos ett medverkande företag.  
 
Mid-Career Advanced lanserades 2020 och är särskilt inriktat på att kompetensutveckla personer i 
mitten av sin karriär. Bakgrunden till programmet är ett växande behov av att anställda är rustade 
för att följa med i den digitala utvecklingen och fortsätta vara konkurrenskraftiga på 
arbetsmarknaden. En annan viktig anledning var att regeringen också såg behov av att skapa en 
förändrad kultur bland företagens syn på att kompetensutveckla äldre anställda för att på så vis 
främja livslångt lärande enligt SkillsFuture-strategin. IMDA är ansvarig för programmet och ingår i 
partnerskap med nio techföretag med god tillväxtkapacitet. Deltagare blir anställda av 
partnerföretag som trainee och erhåller lön under insatsens längd. Insatsen kan vara upp till 24 
månader beroende på individens utgångsläge och arbetsrollens komplexitet och tekniska 
svårighetsgrad. Programmet består av en kombination av lärarledd undervisning inom 
ämneskunskaper som efterfrågas av företag, on-the-job-training hos partnerföretag, mentorskap 
hos partnerföretag och vid behov utbildningsmöjligheter utomlands. 

2.2.3 Insatser som främjar ökad attraktivitet för ett yrke eller 
utbildning inom det digitala området 

En nyckelfaktor för att möta framtidens behov av arbetskraft är främja och förbättra attraktiviteten 
av utbildningar och yrken inom det digitala området. I kartläggningen har Ramboll identifierat fyra 
insatser som fokuserar på att öka attraktiviteten inom IT. 
 
Tabell 3. Insatser för ökad attraktivitet 

Land Insats 

 Skills Framework for Infocomm Technology (ICT) 

 The Cyber Security Skills Framework 

 Hybridlärare inom IKT 

 Digital Hub Denmark 

 
Singapore  
I Singapore finns sedan 2017 ett etablerat ramverk för kompetenser och yrkesroller inom IKT-
sektorn. Bakgrunden till ramverket är att studenter och yrkesverksamma saknade information om 
utbildningar och karriärvägar inom sektorn samtidigt som offentliga aktörer saknade information 
om vilka typer av kompetenser som företagen efterfrågar. Därför beslutade IMDA, tillsammans 
med SkillsFuture Singapore och Workforce Singapore, att etablera ett gemensamt ramverk för IKT-
sektorn. Flera aktörer, såväl privata företag som akademi och utbildningsleverantörer, är 
involverade i arbetet för att identifiera och definiera yrkesroller, kompetenser och potentiella 
karriärvägar. Ramverket revideras regelbundet för att säkerställa fortsatt relevans för 
målgrupperna och samtliga offentliga insatser som görs inom IKT-sektorn i Singapore behöver ta 
hänsyn till ramverket. 
 
Ramverket är interaktivt23 och kan användas av studenter och utbildningsleverantörer vid val av 

                                                       
22 In-house-training innefattar kurser på plats hos företaget, till exempel genom egna interna utbildningar eller att 
företaget låter en annan privat aktör genomföra utbildningen. 
23 Ramverket finns att se på: https://www.imda.gov.sg/cwp/assets/imtalent/skills-framework-for-ict/index.html. 
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utbildningar och av företag och yrkesverksamma vid beslut om fortbildningsinsatser. Inom 
ramverket finns sju identifierade huvudspår: Data, Infrastructure, Professional Services, Security, 
Sales and Marketing, Software och Applications Support. Under varje huvudspår finns 33 
identifierade underspår, bland annat System Analysis, Cloud Computing och Platform Engineering. 
Under varje underspår finns sedan 119 yrkesroller fördelade, bland annat Senior Platform Engineer, 
UX Designer och Cyber Risk Analyst. För varje yrkesroll finns information om vad för typ av arbete 
yrket innebär och vilka kompetenser som efterfrågas för varje roll. I ramverket framgår också vilka 
generiska kompetenser som kan vara viktiga att ha i yrkesrollen. 
 
Kanada 
I Kanada finns ett pågående arbete att utveckla ett nationellt ramverk för kompetenser inom 
cybersäkerhet som liknar det som genomförts i Singapore. Sedan 2019 driver branchorganisationen 
TECHNATION genom offentlig medfinansiering nätverket National Cyber Security Alliance. Det 
består av offentliga aktörer, företag och akademi som tillsammans ska arbeta för att etablera en 
plattform och ekosystem för utbildning, kompetensutveckling och arbete inom cybersäkerhet. 
Nätverket ska bland annat ta fram ett ramverk som ska öka attraktiviteten för arbeten inom 
cybersäkerhet. Ramverket ska innehålla tydligare information om yrken, karriärvägar och vilka 
kompetenser som efterfrågas för olika yrkesroller. Nätverket ska också fastställa nationella 
standarder för yrkesroller, se över möjligheterna för certifiering inom cybersäkerhet och skapa 
bättre förutsättningar för kunskapsväxling mellan akademi och näringsliv.  
 
Nederländerna 
Hybridlärarprogram24 finns inom flera områden i Nederländerna. Det är program som låter 
yrkesverksamma få genomgå praktisk träning och utbildning för att kunna ta arbete på deltid som 
lärare på yrkeshögskola inom sitt specialistområde. Programmen drivs på flera platser i landet och 
av olika organisationer.  
 
Organisationen Platform Talent voor Technologie25 samordnar befintliga hybridlärarprogram inom 
IKT/STEM. De arbetar med att främja utbudet av programmen runt om i Nederländerna genom att 
stötta regionala initiativ och informera små- och medelstora företag om nyttorna av att låta sina 
anställda genomgå ett hybridlärarprogram. Syftet med hybridlärarprogrammen är att säkerställa 
att det finns tillräckligt antal lärare med IKT-kompetens och tillräckligt antal lärare med fördjupad 
kompetens för att på så vis höja yrkesutbildningarnas kvalitet och att fler kan och vill söka sig till en 
IT-utbildning. Alla hybridlärarprogram är unika och har olika typer av finansieringsformer och 
involverade aktörer. De flesta har statlig subventionering och låter medverkande företag betala en 
del av utbildningen.  
 
Danmark 
Digital Hub Denmark är en offentlig-privat organisation som startade 2018 i samband med 
lanseringen av den digitala tillväxtstrategin. Organisationens syfte är att stärka Danmarks digitala 
tillväxt genom att skapa ett välfungerande teknik-ekosystem och främja samarbete mellan 
teknikföretag, forskare, IT-anställda och IT-studenter. Organisationen arbetar också med att locka 
internationell tekniktalang och teknikföretag till Danmark.   
 
Anledningen till insatsen är framförallt dåligt fungerande matchmaking mellan olika parter på 
arbetsmarknaden där det befintliga ekosystemet mellan tekniktalanger och teknikföretag inte är 
tillräckligt välfungerande. Utöver att det saknas tillräckligt många individer som studerat teknik så 

                                                       
24 Hybride Docente på nederländska. 
25 Plattformen är en fristående organisation med uppgift att koordinera det regionala arbetet inom 
teknologipakten. 
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Kategorin ”Djupkunskap” innefattar insatser som främjar unik specialistkunskap inom ett eller flera digitala underområden  
(t ex quantum computing, AI, maskininlärning, datasäkerhet, etc.) medan kategorin ”Breddkunskap” innefattar insatser som 
fokuserar på att främja kunskap inom datalogiska och systemvetenskapliga begrepp och processer (ICT literacy). 

leder ett dåligt fungerande ekosystem till att även befintlig talang inte utnyttjas tillräckligt effektivt, 
vilket resulterar i att talangen kan försvinna från Danmark. De ekosystem som Digital Hub Denmark 
främjar är: 
 

• FinTech (finans) 
• Robotic (robotisering) 
• PropTech (fastigheter) 
• HealthTech (vård och omsorg) 
• FoodTech (agrikultur) 
• CreaTech (kreativ sektor, spel, mm.) 
• EdTech (utbildning).26 

 
Genom organisationen samlas tekniktalanger i en gemensam pool som företag, investerare och 
delegationer kan få tillgång till. Digital Hub Denmark har dessutom skapat ett nationellt 
forskningscenter med inriktning mot digitala teknologier. Utöver det anordnar organisationen 
årliga konferenser, evenemang, testbäddar och internationella delegationsbesök. Enligt intervju 
med företrädare för organisationen ska det förbättrade ekosystemet och internationella 
uppmärksamheten leda till att fler som genomför en teknikutbildning i Danmark väljer att stanna 
kvar samtidigt som internationella teknikföretag och tekniktalanger väljer att etablera sig i 
Danmark. 

2.3 Majoriteten av studerade insatser är inriktade på att 
främja breddkunskap 

De insatser Ramboll identifierat är generellt breda i sin utformning. De syftar framförallt till att 
främja utbudet av personer med bred kunskap om datalogiska och systemvetenskapliga processer 
inom en sektor (till exempel informations- och kommunikationsteknik, IKT), snarare än att främja 
djupkunskap inom ett specialistområde som exempelvis robotisering- och automatisering. Se en 
sammanställning i Figur 3. I följande delkapitel presenteras insatsernas inriktning i mer detalj. 
 
Figur 3. Insatsernas inriktning 

 
 
 

2.3.1 Insatser för att främja breddkunskap  
Majoriteten av de studerade insatserna är inriktade på att främja breddkunskap, se  
Tabell 4. I intervjuer ges olika förklaringar till insatsernas fokus på bredd. Bland annat att den breda 
inriktningen ofta hör samman med ländernas övergripande nationella strategier eller pakter på 
området. I vissa fall grundas det också i ett växande behov att säkerställa tillgång till en bredare bas 
av kompetent personal att rekrytera snarare än att enbart fokusera på att främja en specifik 

                                                       
26 Digital Hub Denmark (2020). We help connect so that you can grow. 
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spetskompetens eller ett nischområde.  
Tabell 4. Insatser inriktade på att främja breddkunskap 

Land Insats Fokusområde 

 TeSA: Tech immersion and Placement Omskolning/omställning 

 TeSA: PCP Programme for ICT Sector Omskolning/omställning 

 TeSA: Mid-career Advanced for the ICT Sector Omskolning/omställning 

 SkillsFuture Earn and Learn Programme (ELP) Fortbildning 

 Skills Framework for Infocomm Technology (ICT) Ökad attraktivitet 

 The Cyber Security Skills Framework Ökad attraktivitet 

 Career Ready Fortbildning 

 Make IT Work Omskolning/omställning 

 Hybridlärare inom IKT Ökad attraktivitet 

 Digital Hub Denmark Ökad attraktivitet 

 Digital Dogme Fortbildning 

 
Flera av de insatser som är inriktade på att främja breddkunskap inom en sektor har dock också 
inslag av att specifikt främja spetskompetens inom sektorn. I Singapore är exempelvis flera av 
insatserna inom TeSA inriktade på att öka IKT-anställdas generella kunskap genom exempelvis 
korta och intensiva utbildningar i programmering. Inom ramen för de enskilda delprogrammen kan 
dock företag beviljas stöd för fortbildning inom framtidsområden som till exempel AI och Block 
Chain för anställda med redan hög kompetens. 
 
I Danmark ger Digital Dogme anställda på medlemsföretag tillgång till kompetenshöjande insatser 
för att kunna arbeta med IT-kritiska uppgifter inom en sektor. Det kan både gälla övergripande IT 
frågor eller vara specifikt inriktat på exempelvis cybersäkerhet. Även i Kanada finns möjligheter för 
studenter att inom ramen för programmet Career Ready få arbeta i kritiska utvecklingsprojekt hos 
företag, vilket ofta handlar om cybersäkerhet eller AI, och därigenom få fördjupad kompetens inom 
framtidsområden i enlighet med landets strategi för att främja Future Skills. 
 
De mer breda insatserna motiveras därmed både av det fortsatt kommer råda stor efterfrågan på 
anställningsbara personer med digital kompetens i framtiden, och av en rådande brist på olika 
spetskompetenser. De breda insatserna inkluderar därför olika typer av arbetssätt och metoder för 
att främja utbudet på såväl kort som lång sikt.  

2.3.2 Insatser för att främja djupkunskap 
Bland de studerade insatserna finns några som är specifikt inriktade på att främja djupkunskap 
inom ett område, samtliga i Singapore. Se en sammanställning av dessa insatser i Tabell 5. Dessa 
insatser motiveras främst av ett behov att säkerställa att Singapore har tillräckligt kompetent 
arbetskraft för att möta företagens behov av specialister nu och i framtiden. En uttalad strävan av 
att vara en ”digital frontrunner” på området är också en viktig anledning. 
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Tabell 5. Insatser inriktade på att främja djupkunskap 

Land Insats Fokusområde 

 TeSA: Critical Infocomm Technology Resource 
Programme Plus (CITREP+) 

Fortbildning 

 TeSA: Company-led-training Fortbildning 

 AI Apprenticeship Programme (AIAP) Fortbildning 

 
Programmet CITREP+ subventionerar fördjupande kurser inom ett antal identifierande 
framtidsområden. Dessa har noga stämts av med det etablerade ramverket för IKT-kompetenser 
och det etablerade expertrådet för framtidskompetenser. Programmet Company-led training 
fokuserar på att skräddarsy intensiva träningsprogram efter företagens behov och deltagarens 
intresse, vilket i många fall innefattar fördjupande kurser och praktisk träning inom avancerade 
digitala områden. Programmet AI Apprenticeship Programme (AIAP) tränar deltagare under nio 
månader till att bli industriredo AI-specialister.  Samtliga program motiveras av att det finns ett 
växande behov av att främja utbudet av personer med djup digital spetskompetens inom områden 
som efterfrågas av företag och att det krävs offentliga insatser för att möta efterfrågan. 

2.4 Flest insatser riktas mot redan yrkesverksamma 
De studerade insatserna riktas mot olika målgrupper, se Figur 4. Majoriteten av insatserna riktas 
dock mot yrkesverksamma eller nyexaminerade och yrkesverksamma.  
 
Figur 4. Insatsernas målgrupper 

 

 
De insatser som har en bredare målgrupp är bland annat Kanadas Cyber Security Skills Framework, 
vars syfte är att genom nära samverkan mellan offentliga och privata aktörer fastslå yrkesroller och 
kompetenser inom cybersäkerhet. Detta för att skapa ett bättre underlag för såväl studenter som 
företag och beslutsfattare. I Singapore finns det liknande initiativet Skills Framework for ICT, där 
myndigheter tillsammans med företag och lärosäten definierat yrkesroller och kompetenser för 
IKT-sektorn.  
 
Singapores insatser som riktas mot yrkesverksamma fokuserar antingen på att skola om eller ställa 
om dem. Antingen för att individerna ska kunna söka jobb inom en ny sektor genom insatser för 
reskilling eller för att det krävs insatser för upskilling av befintlig personal för att följa med i 
sektorns utvecklig. Även i Danmark och Nederländerna fokuserar insatserna som riktar sig till 
yrkesverksamma på att antingen främja reskilling eller upskilling av befintlig personal. 
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2.5 Insatserna genomförs i samverkan 
Samtliga studerade insatser genomförs i samverkan med en eller flera aktörer som huvudansvariga 
för genomförandet, se Figur 5.  
 
I samtliga delprogram inom TeSA i Singapore är IMDA ansvarig aktör men samverkar med både 
offentliga och privata aktörer i programmens utförande. I Kanada drivs båda insatserna av en 
branschorganisation i nära samverkan med offentliga och privata aktörer. I Nederländerna 
genomförs båda insatserna med yrkeshögskolor som ansvarig utförare i samverkan med näringsliv. 
I Danmark finns ett helt privat initiativ, Digital Dogme, som också är medlem i den offentlig-privata 
teknologipakten. Även om insatsen är helt privat så kompletterar den statens insatser som riktas 
mot andra målgrupper. Digital Hub Denmark är en offentlig-privat insats där några av Danmarks 
departement arbetar i samverkan med ett antal större näringslivsaktörer. 
 
Figur 5. Ansvariga aktörer för insatserna 

 

2.6 Majoriteten av insatserna har offentlig medfinansiering 
Majoriteten av insatserna har offentlig medfinansiering, se Figur 6. Några insatser drivs helt privat 
och finansieras genom bland annat deltagaravgifter. Make IT Work i Nederländerna har drivits 
genom offentlig medfinansiering i projektform, men senare som en verksamhet med egen 
finansiering. I följande delkapitel presenteras insatsernas finansieringsmodeller i närmare detalj. 
 
Figur 6. Insatsernas finansieringsform 

2.6.1 Insatser utan offentlig medfinansiering 
Två av kartläggningens 14 insatser finansieras helt genom privata medel, se Tabell 6.  
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Tabell 6. Insatser utan offentlig medfinansiering 
Land Insats Finansieringsform Budget Fördelning (andel) 
 Make IT Work 

 
 
 
 
 
 

Privat/individ Årlig budget om cirka 1 
miljon euro (beroende 
på antal deltagare per 
omgång) 

 

 Digital Dogme 
 

Privat N/A. Bidrag på 7,39 
miljoner DKK från 
Industriens Fond 
(privat) 

 

 
Vid lanseringen 2015 genomfördes Make IT Work i projektform med offentlig medfinansiering men 
sedan 2017 drivs programmet helt i egen regi. I intervjuer med programansvarig framgår att en 
bidragande faktor till programmets framgång är balansen mellan risk och nytta för parterna. 
Programmet innefattar en matchningsprocess där företag och deltagare träffas för att senare boka 
in fortsatta möten om gemensamt intresse finns. Efteråt skrivs avsiktsförklaring (LOI) mellan 
parterna. Därefter betalar deltagaren en avgift på 300 euro till yrkeshögskolan27 som genomför 
utbildningen. Sex veckor in i utbildningen gör deltagaren, lärare och andra som varit involverade i 
utbildningen en avstämning och utvärdering. Om deltagaren kan, och vill, fortsätta betalar 
deltagaren ytterligare 700 euro för resterande utbildningsveckor (totalt 1 000 euro).  Efter att 
deltagaren klarat utbildningen och anställts hos företaget, betalar företaget resterande kostnad för 
utbildningen (totalt 6 000 euro).  
 
Den danska föreningen Digital Dogme skapades av stora företag som insåg att det fanns stor brist 
på IT-kritiska kompetenser. Digital Dogme finansierades initialt av företaget Netcompany men 
sedan det blev en formell förening 2019 har samtliga medlemsföretag betalat en medlemsavgift. 
Dessutom fick föreningen i januari 2020 ett bidrag från privata Industriens Fond på 7,39 miljoner 
danska kronor. 

2.6.2 Insatser med offentlig medfinansiering 
Total 12 av 14 internationella exempel har offentlig medfinansiering. Andelen statlig 
medfinansiering skiljer sig åt mellan insatserna. Exempelvis om individen som tar del av insatsen är 
över en viss ålder eller anställd på en viss typ av företag. En del av insatserna har både inslag av 
individ-, offentlig- och privatfinansiering, vilket i första hand gäller insatser som innehåller någon 
form av kurs eller utbildning riktad till enskilda individer. Ramboll har inte fått ta del av information 
för samtliga insatser om storlek på budgeten eller hur fördelningen mellan olika aktörer ser ut. Den 
information som framkommit för varje insats redovisas i  
Tabell 7 nedan.28 
 
 
 

                                                       
27 I dag drivs Make IT Work av Yrkeshögskolan i Amsterdam (Hogeschool van Amsterdam) men programmet ska 
lanseras hos fler yrkeshögskolor. 
28 Den totala offentliga budgeten för Singapores program TechSkills Accelerator Programme är 120 miljoner SGD för 
perioden 2016–2019. Det saknas uppgifter om fördelning mellan program och storlek på eventuell medfinansiering 
från andra aktörer. 

86

14 Privat

Individ

100
Privat

Total kostnad: 7 000 euro, 
varav 1 000 euro från 
deltagaren och 6 000 euro från 
medverkande företag 
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Tabell 7. Finansieringsformer för insatser med offentlig medfinansiering 

Land Insats Finansieringsform Budget Fördelning (andel) 

 

Professional 
Conversion 
Programme for ICT 
(PCP for ICT) 

Offentlig/privat N/A 
 

 

 Mid-Career-
Advanced 

Offentlig/privat N/A 
Individuell beroende på företagens 

lönesättning. 

 

 Skills Framework 
for ICT 

Offentlig N/A  

 

Critical Infocomm 
Technology 
Resource 
Programme Plus 
(CITREP+) 

Privat/individ/ 
offentlig 

N/A 

 

 

Tech Immersion 
and Placement 
Programme (TIPP) 
 
 

Offentlig/individ N/A  

 

Company-led-
training 
 
 

Offentlig/privat N/A 
Individuell beroende på företagens 

lönesättning. 

 

 

SkillsFuture Earn 
and Learn 
Programme (ELP) 
 
 

Offentlig/privat N/A 
N/A 
 

 

AI Apprenticeship 
Program (AIAP) 
 
 

 Offentlig/privat 
Ca. 7,5 miljoner SGD i 
offentliga medel. 
 

 

90

10 Offentlig
Privat

70
30 Offentlig

Privat

100
Offentlig

90

10 Offentlig

Privat el. individ

70
30 Offentlig

Privat el. individ

70
30 Offentlig

Individ

5050
Offentlig

Privat

Lägre statlig andel när 
deltagaren är under 40 år. 

Högre statlig andel när 
deltagaren är över 40 år. 

Lägre statlig andel när deltagaren 
är under 40 år eller om företaget 
den sponsras av är ett större 
företag. 

Högre statlig andel när deltagaren 
är över 40 år eller om företaget 
den sponsras av är SMF. 
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Land Insats Finansieringsform Budget Fördelning (andel) 

 Career Ready Offentlig/privat  

Ca. 700 miljoner CAD för 
hela den statliga 
satsningen på work-
integrated-learning för 
unga under perioden 
2019–2023. 
TECHNATIONS program 
Career Ready utgör en 
liten del av den totala 
budgeten. 
 

 

 

 Cyber Security 
Skills Framework 

Offentlig 
1,9 miljoner CAD för 
perioden 2019–2021. 
 

 

 
Hybridlärare inom 
IKT 
 

Privat/individ/ 
offentlig 

N/A N/A 

 

Digital Hub 
Denmark 
 
 

Offentlig/privat 

135 miljoner DKK över 
perioden 2018–2022. 120 
miljoner från staten och 5 
miljoner från Industriens 
Fond under perioden 
samt 1 miljon från Dansk 
Industri, och 0,5 miljoner 
från Dansk Erhverv och 
Finans Danmark årligen.29 

 

2.7 Flera av insatserna har genererat goda resultat 
Ramboll har i intervjuer och i dokumentstudier undersökt huruvida de identifierade insatserna har 
utvärderats och i så fall vilka resultat de har lett till. Informationen har dock varit bristfällig och 
Ramboll har inte fått ta del av utvärderingsunderlag för någon av insatserna. I intervjuer med 
programansvariga framgår dock att insatserna har genererat goda resultat och att flera av dem har 
erhållit fortsatt offentlig finansiering till följd av programmets lyckade utfall. 
 
I Singapore har över 100 000 personer tagit del av någon form av utbildningsinsats inom ramen för 
TeSA, och över 10 000 personer har eller ska genomgå en insats för jobbplacering30. Även AI 
Apprenticeship Programme (AIAP) har enligt intervjuer genererat mycket goda resultat. Över 80 
procent av deltagarna har i den senaste omgången fått en anställning relaterad till AI.  
 
Make IT Work i Nederländerna följs upp löpande för att säkerställa att programmet skapar 
mervärde för både deltagare och företag. I dessa framgår bland annat att 92 procent av deltagarna 
genomför 6-månaders anställning på det medverkande företaget efter utbildningen har avslutats 

                                                       
29 Ehrvervministeriet mfl. (2018). Principaftale mellem Ehrvervsministeriet, Udenrigsministeriet, Uddanelses- og 
Forskningsministeriet, DI, Dansk Erhverv og Finans Danmark om etablering av Digital Hub Denmark. 
30 I intervjuer med programansvariga för Singapores insatser framgår att resultaten av TechSkills Accelerator 
Programme noga följs upp för att resultaten ska kunna ligga till grund för den årliga budgetförhandlingen av 
programmet. 

5050
Offentlig

Privat

70
30 Offentlig

Privat

100
Offentlig

89

11 Offentlig
Privat

Högre statlig andel när 
studenten tillhör 
underrepresenterade 
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och att 97 procent av deltagarna får fortsatt anställning efter 6-månadersperioden. De goda 
resultaten har lett till att Make IT Work nu ska lanseras på flera platser runt om i Nederländerna för 
att så småningom lanseras nationellt. Programmet ser även över möjligheterna att expanderas till 
att täcka fler yrkesområden inom IT. Den nationella lanseringen ses som viktig, i synnerhet för att 
stärka certifieringens betydelse på arbetsmarknaden. 
 
Ett av Nederländernas hybridlärarprogram inom IT/teknik31 drivs av olika yrkeshögskolor i landet 
tillsammans med en arbetsmarknadsfond32 och i samverkan med flertalet offentliga och privata 
aktörer. Programmet har genererat över 200 utbildade hybridlärare sedan start 2016. I 
utvärderingar framgår att 89 procent av deltagarna varit nöjda med utbildningen och att 
deltagarna framförallt uppskattade kurserna där teori inom pedagogik och didaktik varvades med 
praktik. I utvärderingen framgår även att deltagarna särskilt uppskattade den personliga utveckling 
som programmet gav och som möjliggjort för dem att använda den nyfunna kunskapen även inom 
ordinarie yrkesroll. 
 
I Kanada har uppföljningar av Career Ready visat att såväl studenter som företag är mycket nöjda 
med programmets upplägg och genomförande. Programmets största framgång har varit de 
synergieffekter som uppstått genom studentens anställning. Till exempel uppger företag att de har 
kunnat vidareutveckla den egna verksamheten och sina produkter till följd av att studenten kommit 
med nya, färska innovativa idéer och förslag på lösningar. Utöver att företagen upplever en 
förstärkt intern kapacitetsuppbyggnad genom studentens närvaro, uppger även lärosäten att 
programmet bidrar till en positiv kunskapsväxling mellan akademi och näringsliv. Det sker genom 
att studenter kommer tillbaka till studierna med färska företagserfarenheter inom exempelvis AI, 
Machine Learning eller cybersäkerhet. Flera av studenterna har även fått deltidsanställning hos 
företagen för att fortsätta utveckla verksamheten efter att den subventionerande anställningen 
avslutats. 
 
Från början hade Digital Hub Denmark en så kallad Deep Learning (djup maskininlärning) tjänst.33 
Det var en digital spetsinsats där befintliga Deep Learning experter kopplades samman med små- 
och medelstora teknikföretag som var i behov av den hjälpen. Digital Hub Denmark har dock slutat 
med denna tjänst. Det finns framförallt två anledningar till detta. För det första ansåg Digital Hub 
Denmark att tjänsten inte var tillräckligt kostnadseffektiv och för det andra så blev tjänsten för 
konkurrenspåverkande. Det vill säga, genom att erbjuda tjänsten konkurrerade Digital Hub 
Denmark med liknande initiativ som erbjöds av privata aktörer, vilket de inte får göra då de 
finansieras av statliga medel. Digital Hub Denmark genomför också kundnöjdhetsundersökningar, 
men eftersom hubben inte funnits så länge (sedan 2018) så finns endast två sammanställningar. 
Även om Ramboll inte fått tillgång till sammanställningarna framkommer i intervju att båda 
undersökningar visat på över 85 procent kundnöjdhet. 
 
Den danska privata föreningen Digital Dogme har inte gjort några utvärderingar av sin verksamhet 
än så länge. I intervju med föreningen framgår dock att medlemsföretagen uppskattat Digital 
Dogme, särskilt de större företagen. Företagen uppger bland annat att det saknas motsvarande 
statliga insatser, i synnerhet insatser som fokuserar på digital integrationskompetens, något som 
Digital Dogmes kompetensbarometer visat att företagen behöver. En utvärdering av Digital Dogme 
planeras genomföras 2021.  

                                                       
31 “Hybride techniekopleider”, på svenska översatt till hybridtekniktränare. 
32 I Nederländerna finns flertalet arbetsmarknadsfonder för olika sektorer som finansierar insatser för 
kompetensutveckling av befintlig personal samt främjande av framtida personal inom sektorn. Inom tekniksektorn 
finns b.la. Wij Techniek och inom IKT-sektorn finns b.la. CA-ITC. 
33 Techfestival (2019). What does it take to become No.1? 
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3 Analys av kartlagda insatser 

I kapitlet presenteras Rambolls samlade analys av de insatser som inkluderats i kartläggningen.   

3.1 Länderna står inför liknande utmaningar 
Kartläggningen visar att länderna står inför liknande utmaningar. Det gäller framförallt ett växande 
gap mellan utbud och efterfrågan på utbildad arbetskraft inom teknik- och IT-yrken. Länderna ser 
också en växande efterfrågan efter personer med spetskompetens inom en viss teknik eller ett visst 
område. Därtill arbetar länderna också med att säkerställa att befintlig personal inom teknik- och 
IT-yrken får ta del av kompetensutveckling för att fortsätta vara konkurrenskraftiga på 
arbetsmarknaden. Framför allt personer i mitten av sin karriär bedöms vara svårast att nå. 
Länderna ser också att det krävs särskilda insatser för att bredda rekryteringsbasen. Även 
främjandet av livslångt lärande ses som en central del för att inte halka efter i övergången till en 
avancerad digital ekonomi. 

3.1.1 I Singapore är det särskilt utmanade att PMETs förlorar sitt 
arbete och förblir långtidsarbetslösa 

Singapores stora satsningar på att skola om eller ställa om redan yrkesverksamma grundas i en 
växande arbetslöshet bland så kallade ”Professionals, Managers, Executives och Technicians”34 
(PMET) i landet. Det är en bred yrkesgrupp som finns representerade i många olika sektorer, 
däribland inom IT och teknikrelaterade yrken, och som utgör en stor del av landets nuvarande 
arbetskraft. En bidragande orsak till yrkesgruppens växande arbetslöshet är att personerna ofta är i 
mitten av sin karriär och har inte följt med i den tekniska utvecklingen. I intervjuer framgår att det 
kan vara svårt att motivera både individer och företag att lägga ned tid och resurser på 
kompetensutvecklande insatser för denna grupp. Det är en av orsakerna till att programmen har 
högre statlig medfinansiering för personer som är över 40 år och att ett enskilt program riktat till 
personer i mitten av sin karriär startades under 2020. 

3.2 Länderna genomför ofta breda insatser med inslag av 
främjande av spetskompetens 

De internationella exemplen visar att insatserna ofta är breda i sin utformning och riktar sig mot att 
kompetensutveckla en hel sektor eller främja en bredd av kunskaper inom flera ämnesområden. 
Det finns ett fåtal exempel som enbart riktar in sig på att främja digital spetskompetens inom ett 
avgränsat område eller en teknik.  
 
I intervjuer framkommer olika förklaringar till insatsernas fokus på bredd i utförandet. Bland annat 
motiveras det av att insatserna ofta hör samman med ländernas övergripande nationella strategier 
eller pakter på området. I vissa fall grundas det också i ett växande behov att säkerställa tillgång till 
en bredare bas av kompetent personal snarare än att enbart fokusera på att främja en specifik 
spetskompetens eller ett nischområde. 
 

                                                       
34 Begreppet är brett definierat och inkluderar yrken inom allt från konsultverksamhet och HR till en roll som chef 
eller projektledare inom exempelvis affärsutveckling, försäljning eller marknadsföring.  
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3.2.1 Breda insatser motiveras av kort- och långsiktiga perspektiv 
I intervjuer framgår att det finns en etablerad uppfattning hos näringsliv och offentliga aktörer i 
flera av länderna att det både krävs ett kortsiktigt och ett långsiktigt perspektiv i arbetet med 
främjande av digital spetskompetens. Det finns dels ett stort behov att på kort sikt möjliggöra för 
personer med hög kompetens att fördjupa den ytterligare för att främja nuvarande utbud av digital 
spetskompetens (djupkunskap). Samtidigt ses det också som mycket viktigt att angripa problemet 
med personalbrist ur ett långsiktigt perspektiv genom att främja utbudet av anställningsbar 
personal med relevant digital kompetens (breddkunskap).  
 
Även strategier för främjande av framtidskompetenser35 hos befolkningen utgör viktiga inslag i de 
studerade länderna. Även dessa tar en bredare ansats och fokuserar på att säkerställa att det finns 
en bred rekryteringsbas av anställningsbar personal med kompetenser inom framtida områden 
som AI, Block Chain och Deep Learning, snarare än att enbart fokusera på att främja utbudet av 
personer med djup specialistkunskap inom dessa områden idag. 
 
I Nederländerna och Danmark har teknologipakterna sett att företagen har ett särskilt stort 
intresse av att delta i insatser med yngre personer som målgrupper. Något som på längre sikt 
främjar utbudet av framtida personal inom IT- och teknikrelaterade yrken. Enligt danska Digital 
Dogme behövs dock också mer kortsiktiga insatser som riktas mot redan yrkesverksamma i och 
med den snabba digitala omställningen. 

3.2.2 En bidragande faktor kan vara önskan att nå små- och 
medelstora företag 

En bidragande faktor till att insatserna är breda i sin utformning kan vara att små- och medelstora 
företag36 ofta utgör en indirekt målgrupp för arbetet. I Nederländerna motiveras exempelvis 
hybridlärarprogram inom IT-sektorn av att det finns ett bristande utbud av lärare generellt och 
lärare med högre kompetens i synnerhet. Samtidigt finns också ett växande behov av att stärka 
kompetensutvecklingsarbetet hos små- och medelstora företag. Hybridlärarprogram ska därför ge 
företagen möjlighet att skapa bättre förutsättningar för det egna kompetensutvecklingsarbetet. 
Det sker genom att en eller flera av deras anställda genomgår teoretisk och praktisk träning i 
pedagogik, didaktik och hur man hanterar lärande av andra individer. Det innebär att de som 
genomgår ett hybridlärarprogram både kan undervisa deltid för studenter på högre nivåer inom 
yrkeshögskolan37, men också bättre stötta kollegor på den egna arbetsplatsen och bedriva internt 
kompetensutvecklingsarbete. Programmen kommuniceras därför som en ”win-win situation” för 
både företag, anställda, studenter och yrkeshögskolor. 
 
Även i Kanada och Singapore ses små- och medelstora företag som en mycket viktig målgrupp att 
nå genom insatserna. Delvis för det finns en problematik i att stora och multinationella företag 
snabbt rekryterar nyexaminerade från IT-utbildningar och att små- och medelstora företag halkar 
efter, både vad gäller det interna kompetensutvecklingsarbetet men också vad gäller företagens 
digitala förmågor. I Kanada har Career Ready lanserats för att både stärka studenter och hjälpa 
små- och medelstora företag att tidigt komma i kontakt med ambitiösa och drivna studenter för att 
så vis bygga relationer innan studenten har examinerats. Även inom det mer djupdykande 
programmet AI Apprenticeship Programme (AIAP) i Singapore är de AI-projekt som deltagarna får 
arbeta med i första hand ledda av små- och medelstora företag. Det motiveras av att AI Singapore 

                                                       
35 Strategierna Future Skills i Kanada, SkillFuture i Singapore och Digital Growth Strategy i Danmark. 
36 Små- och medelstora företag utgör också ofta en särskild målgrupp i ländernas digitaliseringsstrategier. 
37 Yrkeshögskolor (”Hogescholen”) i Nederländerna erbjuder program inom specifika yrkesområden. 
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vill att deltagarna tidigt ska få komma i kontakt med mindre företag i stort behov av utvecklare 
inom AI.  

3.3 Företagens behov är i centrum  
Gemensamt för flera av insatserna är att de sätter företagens behov i centrum. De internationella 
exemplen som kompetensutvecklar individer består exempelvis ofta av en kombination av 
utbildning och praktisk träning på arbetsplatsen, oavsett om målgruppen utgörs av nyexaminerade 
eller yrkesverksamma individer. Det motiveras av att det finns ett behov av att säkerställa att de 
insatser som genomförs utgår från företagens behov. Här utgör strukturerad on the-job-training 
med lön i kombination med olika typer av riktade utbildningar en viktig faktor för att främja 
industrirelevant kompetensförsörjning.  
 
I Singapore, inom ramen för TeSA, sker löpande dialoger med näringslivet och möjlighet ges till 
skräddarsydda lösningar för enskilda företag för att öka deras incitament att delta. Det motiveras 
av att insatserna blir bättre och skapar mer värde för såväl medverkande företag som den 
deltagare som får ta del av insatsen. Även de internationella exemplen som utvecklar 
gemensamma ramverk eller plattformar för att främja digital spetskompetens involverar företag 
aktivt för att säkerställa att de motsvarar företagens behov. I Singapore revideras ramverket för 
IKT-kompetenser regelbundet för att det ska överensstämma med företagens och de anställdas 
verklighet, som kan ändras fort i den snabba digitala utvecklingen.  

3.3.1 Det har funnits svårigheter att rekrytera företag och deltagare  
En annan gemensam utmaning för de kartlagda insatserna är svårigheten att rekrytera företag och 
deltagare till program. I kartläggningen finns exempel på olika typer av ekonomiska incitament för 
att locka företag och deltagare. I synnerhet gäller det små- och medelstora företag som har sämre 
ekonomiska förutsättningar samt individer över 40 år. I Singapore upplevs det till exempel vara 
allra svårast att få företag att vilja kompetensutveckla personer som är i mitten av sin karriär. 
Denna svårighet har också lyfts av teknologipakterna i Danmark och Nederländerna. Företag är 
generellt mer intresserade att delta i insatser som riktas mot att öka spetskompetens bland yngre 
förmågor. Flera av intervjupersonerna problematiserar ett enskilt fokus på yngre, studenter och 
nyexaminerade i främjandet av digital spetskompetens då det riskerar att urholka 
rekryteringsunderlaget om alla ska ”greppa efter samma frukter”. 

3.3.2 I Danmark har det funnits en uppfattning från det privata att 
statens insatser inte har motsvarat företagens verkliga behov 

Enligt intervjuer med danska aktörer anser näringslivet, främst storföretag, att statens insatser inte 
motsvarar företagens verkliga behov. Det var exempelvis privata företag som kom med förslaget 
om att skapa en teknologipakt för att bättre samordna kompetensutvecklingsarbetet i landet. 
Enligt intervju med den privata föreningen Digital Dogme motsvarar inte högre antal STEM-
utbildade och specialister företagens behov, utan att det framförallt saknas integrations- eller 
hybridinsatser som höjer den digitala spetskompetensen bland olika yrkesgrupper.  

3.3.3 I Singapore har det funnits en uppfattning från staten att de 
egna insatserna inte motsvarat företagens verkliga behov 

I Singapore var en stark bidragande faktor till beslutet att lansera ett samlat program (TechSkills 
Accelerator Programme, TeSA) för att accelerera kompetensutvecklingen inom IKT-sektorn att 
beslutsfattare ansåg att de prognoser som släpptes en till två gånger per år inte gav en tillräcklig 
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bild av området. Regeringen såg att det krävdes ett omtag i frågan och att det fanns ett stort värde 
i att löpande involvera företag- och industripartners i dialoger om kompetensförsörjning. Detta för 
att förstå aktörernas behov nu och i framtiden. Till skillnad från de danska exemplen Digital Dogme 
och Teknologipakten grundades således TeSA på initiativ av Singapores regering, med en önskan 
att genom nära samverkan med företag skapa bättre riktade insatser. 

3.4 Det finns ett behov av att särskilja på domän och teknik 
I intervjuer framgår att det finns en påtaglig problematik i att såväl beslutsfattare som företag och 
anställda tenderar att blanda samman domän och teknik när de talar om behovet av 
kompetensutvecklade insatser. Det kan påverka både kvalitén och relevansen i de insatser som 
offentlig sektor genomför och företagens uppfattning av det statliga arbetet på området.  
 
Ett exempel finns i Kanada. En av landets branschorganisationer, TECHNATION, valde att ta upp 
frågan om ett nationellt ramverk för cybersäkerhet till följd av en otydlighet i vad ett yrke inom 
domänen cybersäkerhet krävde för typ av kompetenser inom olika tekniker. Dels fanns en 
problematik i att beslutsfattare hade uppfattat att företagen skrek efter utbildad arbetskraft inom 
cybersäkerhet och ville genomföra insatser för att möta behovet. Men dels att det saknades 
statistik och information om vad för typer av yrkesroller eller kompetenser inom cybersäkerhet 
som efterfrågades. TECHNATION såg i egna undersökningar att företagen inte heller själva kunde 
uttrycka vad de behövde för kompetenser, vilket delvis grundades i att cybersäkerhet är ett 
komplext område som inte bara kräver förståelse för tekniska lösningar (programmeringskunskap) 
utan också en förståelse för vad de tekniska lösningarna ska skydda (specifik sakkunskap beroende 
på bransch/företag).  
 
Ett annat exempel är Artificiell Intelligens (AI). AI är en domän som består av en bredd av olika 
typer av tekniker men som ofta behandlas som en enskild sådan. Det finns därför ett syfte i att 
genomföra insatser som ger en bred förståelse för AI som domän och vilka kompetenser som kan 
krävas för att arbeta med AI-tekniker på en arbetsplats. Det finns dock också behov av att 
genomföra insatser som fördjupar kompetensen inom specifika AI-tekniker. I Kanada har ett arbete 
därför inletts för att öka medvetenheten och attraktiviteten för AI genom att ta ett steg tillbaka och 
definiera AI som domän, vilka yrkesroller och tekniker som AI inkluderar och vilka kompetenser 
som krävs och efterfrågas. Detta för att möjliggöra bättre förutsättningar för riktade 
kompetensutvecklingsinsatser. 

3.5 En utmaning att bygga broar mellan akademi och 
näringsliv 

Universiteten har en central roll i främjandet av digital spetskompetens och samtliga länder arbetar 
med att överbrygga gapet mellan akademi och näringsliv inom IT- och teknikområdet. I Singapore 
görs det till exempel genom att främja samverkan och strategiska partnerskap i olika 
kompetensutvecklingsprogram, i Kanada genom insatser för att öka kunskapsväxlingen mellan 
akademi och näringsliv, i Nederländerna genom hybridlärarprogram och i Danmark genom 
teknologipaktens främjande av STEM-utbildade. I intervjuer framgår att det är problematiskt att 
akademi och näringsliv inte är tillräckligt synkade vad gäller kursutbud, kursinnehåll och företagens 
behov av digital spetskompetens. Flera av de internationella exemplen är därför inriktade på att 
stärka studenter i övergången från studier till arbete eller arbetar med att etablera gemensamma 
ramverk som ska underlätta för samtliga aktörer att förstå vilka kompetenser som det råder hög 
efterfrågan på. 
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3.5.1 Yrkeshögskolor och privata utbildningsleverantörer har bättre 
förankring till näringslivet 

I flera av de internationella exemplen har yrkeshögskolor en viktig roll i genomförandet. Det 
motiveras av att yrkeshögskolorna redan har en god förankring med näringslivet. Detsamma gäller 
för Singapore där privata utbildningsleverantörer utgör en viktig strategisk partner. Det motiveras 
av att utbildningsleverantörerna arbetar nära näringslivet och därför har en bättre förståelse för 
företagens behov än högre lärosäten. I Kanada är en av de bakomliggande orsakerna till 
lanseringen av Career Ready att universiteten inte har tillräckligt bra kontakt med näringslivet och 
programmet riktar sig därför endast till studenter på universiteten. Det motiveras, likt övriga 
internationella exempel, av att yrkeshögskolor och privata utbildningsleverantörer redan har en 
god kontakt med näringslivet och att specifika insatser behöver riktas mot högre lärosäten. 

3.6 Länderna arbetar med att bredda rekryteringsbasen  
Det finns ett behov av att bredda rekryteringsbasen för att möta det växande gapet mellan utbud 
och efterfrågan. Länderna arbetar på lite olika sätt för att nå fler personer. Exempelvis genom att 
rikta in sig mot personer i mitten av sin karriär, personer med examen inom andra ämnesområden 
eller genom riktade insatser för att nå underrepresenterande grupper38 inom IT-yrken.  

3.6.1 Digital spetskompetens i kombination med ”soft skills” 
Bland de internationella exemplen finns inslag av främjande av så kallade ”soft skills” eller ”21 
century skills”. Det innefattar exempelvis ledarskapsförmågor, kritiskt tänkande eller 
samarbetsförmågor. Att det i en del av insatserna genomförs kompetensutveckling av personer 
inom dessa områden motiveras av att företagen efterfrågar dessa typer av förmågor i kombination 
med djupare digitala kompetenser. 

3.6.2 Främjande av digital spetskompetens genom hybridmodeller 
Hybridmodeller innefattar främjande av kunskapsutvecklingen av avancerad digital kompetens 
inom traditionella utbildningsdiscipliner, så som juridik och andra samhällsämnen. I kartläggningen 
har hybridmodeller dykt upp som en modell med potential att locka fler personer till ett yrke inom 
IT/teknik. I bland annat Kanada ses modellen också som en möjlig lösning på utmaningen med att 
särskilja på teknikkunskap och domänkunskap inom cybersäkerhet. Detta då det särskilt inom 
cybersäkerhet finns behov av att kombinera teknisk spetskompetens inom programmering med 
kompetens inom den typ av verksamhet ett företag bedriver eller den typ av bransch som 
företaget är verksamt inom. Det skapar bättre förståelse för vad det är som behöver skyddas och 
varför, och därigenom kan bättre anpassade säkerhetslösningar utvecklas. 
 
I Nederländerna finns exempel på hybridlärarprogram inom IT och teknik som låter 
yrkesverksamma få ta del av kurser i pedagogik och didaktik och praktisk träning som lärare på 
yrkeshögskola för att anta en hybridroll – delvis som lärare och delvis som anställd inom sin 
befintliga yrkesroll. Hybridlärarmodellen framställs i intervjuer som en viktig väg framåt för att 
främja utbudet av personer med kompetenser som företagen efterfrågar.  

                                                       
38 Exempelvis kvinnor, nyanlända eller personer med funktionsvariationer. 
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4 Diskussion om överförbarhet till 
svensk kontext 

I kapitlet diskuteras de kartlagda insatsernas överförbarhet till svensk kontext. Ramboll baserar 
innehållet i kapitlet på den information som har samlats in genom dokumentstudier och intervjuer 
med representanter för de olika insatserna. Kapitlet baseras även på förda diskussioner i den 
expertworkshop som hölls i september med detta syfte. I workshopen lyftes flera utmaningar och 
hinder kring insatsernas överförbarhet. I slutet av kapitlet ger Ramboll förslag på hur arbetet för att 
djupare analysera överförbarheten till svensk kontext kan tas vidare.  

4.1 Möjliga framgångsfaktorer att ta fasta på i de kartlagda 
insatserna 

Ramboll ser att det finns ett antal möjliga framgångsfaktorer att ta fasta på i insatsernas design och 
genomförande vid en eventuell överföring till svensk kontext: 1) de motiveras av utmaningar som 
liknar de svenska, 2) de fokuserar på samverkan för att lösa utmaningar, 3) de antar ofta ett kort- 
och långsiktigt grepp om utmaningar och 4) de utgör en del av nationella strategier eller pakter på 
området. 

4.1.1 Insatserna motiveras av utmaningar som liknar de som finns i 
Sverige 

De insatser som kartlagts motiveras ofta av utmaningar som liknar de som finns i Sverige. Det 
handlar till exempel att skapa bättre samverkan mellan akademi och näringsliv, att främja livslångt 
lärande för att säkerställa att personer fortsätter att vara konkurrenskraftiga och ett behov av att 
stärka små- och medelstora företag i digitalisering. Det faktum att länderna står inför liknande 
kompetensförsörjningsutmaningar som Sverige indikerar att insatserna (eller delar av dem) kan 
vara relevanta att genomföra även här. 

4.1.2 Insatserna fokuserar på samverkan för att lösa utmaningarna 
Samverkan utgör en gemensam komponent i genomförandet av de studerade insatserna. I flera fall 
är det också behovet av bättre samverkan mellan akademi, näringsliv och offentliga aktörer som 
legat till grund för beslutet att genomföra en insats. Detta gäller i synnerhet för de länder som 
arbetar med att utveckla gemensamma nationella ramverk, där aktörer har sett en påtaglig 
problematik i att det råder olika uppfattningar om vilka typer av kompetenser som företagen 
efterfrågar. För att främja utbudet av personer med relevant digital spetskompetens utgör därför 
nära samverkan en viktig faktor i de studerade insatserna. Det indikerar att om liknande insatser 
ska införas i Sverige, så är det viktigt att involvera en bredd av aktörer för att säkerställa att 
insatserna motsvarar verkliga behov. 

4.1.3 Insatserna tar ett kortsiktigt- och långsiktigt grepp om 
utmaningarna 

Kartläggningen har visat att ländernas insatser ofta är breda i sin utformning och i första hand 
fokuserar på att främja en bredd av digital kompetens (breddkunskap) snarare än att främja 
utbudet av digital spetskompetens (djupkunskap) i arbetskraften. Den snabba teknologiska 
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utvecklingen som ständigt ställer nya krav på specialistkunskaper tillsammans med en växande 
generell efterfrågan på arbetskraft inom IT/teknik kräver kort- och långsiktiga perspektiv för att 
bättre kunna möta företagens behov av kompetens både nu och i framtiden.  

4.1.4 Insatserna utgör delar av övergripande strategier eller pakter 
Ländernas insatser utgör ofta en del av större nationella strategier inom digitalisering eller 
främjande av framtidskompetenser. Ett par insatser utgör också en del av pakter inom 
teknologiområdet. Det gör att de arbeten som genomförs inom olika områden eller olika sektorer 
också tillhör ett större samlat arbete i landet. Ett tydligt exempel i Singapore är att samtliga 
offentliga insatser inom IKT-sektorn måste ta hänsyn till det etablerade ramverket för IKT-
kompetenser. Det finns också en ansvarig myndighet för kompetensutvecklingen av hela sektorn i 
landet. Det gör att allt arbete som genomförs med syfte att främja digital spetskompetens inom IKT 
utgår från samma ramar, och med en aktör med expertkunskap om målgruppen. 
 
En tydlig nytta som nämnts i intervjuerna av nationella strategier och pakter är att de enskilda 
insatserna får en större tyngd när de utgör en del av ett större övergripande arbete. Det finns också 
andra vinster att hämta, såsom bättre kunskapsdelning och lärande mellan de organisationer som 
utför olika insatser. Detta genom att de som ansvarar för pakterna eller strategierna har en 
samordnande funktion för hela arbetet. Att låta insatser för främjande av digital spetskompetens 
utgöra en del av ett större samlat arbete kan vara en framgångsfaktor att ta fasta på vid eventuellt 
införande av insatser i Sverige.  

4.2 Potentiella hinder och utmaningar för överförbarheten 
till svensk kontext 

I workshopen med experter framfördes ett antal potentiella hinder och utmaningar i att överföra 
insatserna till svensk kontext: 1) länderna är unika, 2) incitamentsstrukturen behöver hanteras och 
3) hänsyn måste tas till befintliga insatser och strukturer. En del av dessa hinder och utmaningar 
har även tagits upp av intervjupersoner när de tillfrågats om eventuella medskick kring viktiga 
lärdomar i genomförandet av insatserna.  

4.2.1 Insatserna genomförs i sin unika kontext 
Varje land är unikt och varje insats genomförs därför inom en särskild kontext. Viktiga faktorer som 
kultur, politiskt system och olika aktörers självbestämmande behöver beaktas i genomförande och 
design. Det påverkar insatsernas direkta överförbarhet till svensk kontext och det kommer att 
krävas justeringar för att få dem (eller delar av dem) att fungera i Sverige. Det är dock värt att lyfta 
att samtliga insatser som kartlagts i denna rapport i sin tur har tagit lärdom av hur andra länder 
arbetar med kompetensförsörjning. Till exempel har Singapore tagit lärdom av Tysklands 
lärlingssystem i designen av TeSA och AI Apprenticeship Programme (AIAP). I Nederländerna har 
inspiration för hybridlärarprogram hämtats från Storbritannien, medan Danmarks Teknologipakt 
har lärt av den nederländska motsvarigheten. I Kanada har arbetet med det nationella ramverket 
för cybersäkerhet tagit avstamp i liknande initiativ i USA. Ett viktigt medskick är därför att det är 
möjligt att lära av och inspireras av andra länders arbeten, samtidigt som innehåll och utförande 
också behöver anpassas för att fungera i den egna kontexten. 

4.2.2 Incitamentsstrukturen behöver hanteras 
I workshopen med experter fanns en enig uppfattning om att incitamentsstrukturen är en viktig 
faktor att hantera vid ett eventuellt införande av de internationella insatserna i svensk kontext. 
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Dels lyftes ett behov av att kartlägga incitamentsstrukturen, det vill säga vilka incitament som finns 
(och inte finns) hos olika organisationer och individer vid exempelvis omskolning av 
yrkesverksamma, dels att incitament kan se mycket olika ut beroende på typ av företag. Inom IT-
sektorn i Sverige finns till exempel både en hög andel utlandsägda bolag och en hög andel bolag 
som förser sektorn med IT-konsulter. Det finns en utmaning i att dessa typer av företag kan sakna 
incitament att långsiktigt engagera sig i att bredda den nationella kompetenspoolen att rekrytera 
från. Det är därför viktigt att ta hänsyn till incitamentsstrukturen och undersöka vilka typer av 
incitament som tilltalar olika aktörer vid ett eventuellt införande av nya insatser i Sverige.  

4.2.3 Hänsyn måste tas till befintliga insatser och strukturer 
Det är också viktigt att ta hänsyn till befintliga insatser för att främja digital spetskompetens innan 
eventuella nya program införs. Detta för att det redan kan finnas program som adresserar både de 
utmaningar och de målgrupper som lyfts i denna kartläggning, och som istället skulle kunna skalas 
upp om behov finns. I såväl workshopen med experter som i intervjuer med programansvariga 
framgår att det är viktigt att se till befintliga strukturer, såsom universitetens roll eller etablerade 
samverkansformer, i designfasen av programmen. Det är därför viktigt att vid ett eventuellt 
införande av de internationella exemplen i Sverige ta hänsyn till olika organisationers roller och 
mandat för att på så vis anpassa insatserna inom befintliga ramar.  

4.3 Rekommendationer om nästa steg 
Ramboll ser ett antal möjliga vägar framåt för Tillväxtverket och Universitetskanslersämbetet att 
fortsatt undersöka överförbarheten av insatserna till svensk kontext genom 1) djupare 
kontextbeskrivning för att identifiera centrala aktörer och faktorer för främjande av digital 
spetskompetens i Sverige, 2) kartläggning av incitamentsstrukturen för centrala aktörer i det 
arbetet, 3) matchning av svenska och internationella insatser för att ta hänsyn till befintliga initiativ 
och strukturer och 4) fortsatt arbete i nära samverkan. 

4.3.1 Djupare kontextbeskrivning för att identifiera centrala aktörer 
och faktorer för främjande av digital spetskompetens i Sverige 

I såväl expertworkshop som i intervjuer med representanter för insatserna framgår att en stor 
hänsyn måste tas till kontexten vid ett eventuellt införande av de internationella exemplen i 
Sverige. Ramboll rekommenderar därför att en djupare kontextbeskrivning genomförs som ett 
första steg i en mer djupgående analys av insatsernas överförbarhet. Kontextbeskrivningen bör 
fokusera på att identifiera och beskriva centrala aktörer och viktiga faktorer för främjande av digital 
spetskompetens i Sverige, såsom viktiga arbetsgivare, lärosäten och privata 
utbildningsleverantörer. Ramboll ser att en kontextbeskrivning av de svenska förutsättningarna kan 
bidra till att synliggöra vilka internationella insatser som kan vara möjliga att genomföra i Sverige. 

4.3.2 Kartläggning av incitamentsstrukturen för centrala aktörer 
Baserat på kontextbeskrivningen och de aktörer som identifierats som centrala för främjande av 
digital spetskompetens i Sverige ser Ramboll att ett viktigt nästa steg är att undersöka vilka 
incitament som finns (och inte finns) hos aktörerna. Ramboll rekommenderar därför att en 
kartläggning av incitamentsstrukturen genomförs. Den bör exempelvis innefatta de mest 
intressanta arbetsgivarna då det är viktigt att säkerställa att det finns incitament för dem att delta i 
kompetensutvecklingsinsatserna. Kartläggningen bör även inkludera centrala aktörer som kan ha 
andra incitament och drivkrafter än näringslivet, såsom myndigheter, lärosäten och fackförbund. 
Ramboll ser att en sådan kartläggning kan bidra till att synliggöra vilka incitament som tilltalar olika 
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aktörer och att det kan stödja Tillväxtverket och Universitetskanslersämbetet i det fortsatta arbetet 
i regeringsuppdraget.  

4.3.3 Matchning av befintliga svenska initiativ för att främja digital 
spetskompetensens med de internationella exemplen  

Ramboll ser att det även vore värdefullt att matcha de internationella exemplen i denna 
kartläggning med de nationella insatser för att främja digital spetskompetens som Tillväxtverket 
och Universitetskanslersämbetet identifierat i den nationella kartläggningen. En sådan matchning 
kan visa om det redan finns initiativ på plats i Sverige, om det finns överlappningar mellan svenska 
och internationella insatser eller om det finns behov i Sverige som de internationella exemplen 
skulle kunna möta. Exempel på aspekter som bör inkluderas i en sådan matchning är insatsernas 
finansieringsmodeller, målgrupper, ansvariga aktörer, arbetssätt och metoder. Ramboll ser att 
detta, tillsammans med en djupare kontextbeskrivning och en kartläggning av 
incitamentsstrukturen, skulle generera ett djupdykande kunskapsunderlag om insatsernas relevans 
och implementerbarhet i svensk kontext och utgöra ett värdefullt stöd i det fortsatta arbetet i 
regeringsuppdraget.  

4.3.4 Fortsatt samverkan 
Kartläggningen har visat att det är viktigt att samverka för att främja utbudet av digital 
spetskompetens. Ramboll vill därför uppmuntra Tillväxtverket och Universitetskanslersämbetet att 
fortsatt arbeta i nära samverkan med akademi, branschaktörer och näringsliv i det fortsatta 
genomförandet av regeringsuppdraget. Detta för att säkerställa att de insatser som 
rekommenderas i regeringsuppdraget möter verkliga behov, är möjliga att genomföra i svensk 
kontext och kommer att användas av näringslivet och andra berörda aktörer.  
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5 Statistikmetoder och prognosverktyg 
inom digital spetskompetens 

I detta kapitel redogör vi för huvudsakligen tre utvalda prognosverktyg som används för skattningar 
av framtida efterfrågan eller utbud på kompetenser som berör digital spetskompetens.  
 
En nyckelutmaning med att kartlägga och prognosticera utbudet och efterfrågan av särskilda 
kompetenser, så som högre digitala kompetenser, är att fokus bör ligga på kompetens snarare än 
yrkesroll. Detta angreppssätt är inte helt förenligt med traditionella sätt att analysera 
arbetsmarknaden. Generellt utgår arbetsmarknadsstatistiken, i Sverige liksom i andra länder, från 
yrkesroller och utbildningsbakgrunder. För dessa variabler finns väletablerade klassificeringssystem 
så som Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) och Svensk utbildningsnomenklatur (SUN) 
samt andra nationella och internationella motsvarigheter. 
 
Att skifta fokus från yrken eller utbildningsbakgrund till kompetenser kan förbättra möjligheten att 
ge en rättvisande bild över den moderna arbetsmarknaden. Det vill säga där kompetenser i allt 
högre utsträckning är talande för arbetsmarknadens sammansättning.39 Detta gäller i synnerhet för 
kartläggningen av moderna näringsgrenar så som den digitala ekonomin. Men också för nya typer 
av digitala jobb som kan gå på tvären över både näringsgrensdomäner och traditionella yrkesroller. 

5.1.1 Kunskapsinventering är en grundsten för prognostisering 
En grundsten för att prognosticera trender på arbetsmarknaden är att definiera vad som ska mätas. 
Gemensamt för de tre prognosverktygen som vi undersöker närmare i detalj i kommande 
delkapitel är att de inbegriper metodologiska ansatser för att identifiera digitala kompetenser, 
digitala kompetensområden eller digitala näringslivsgrenar. 
 
Utifrån ett prognosperspektiv är syftet med kunskapsinventeringar inte enbart att skapa en 
nulägesbild, utan även en framtidsbild. I Tabell 8 sammanställs exempel på andra länders och 
internationellt övergripande inventeringsverktyg för digitala kompetenser. Vissa verktyg, som 
taxonomiska system för att länka yrken eller utbildningar med särskilda kompetenser, möjliggör 
historiska tillbakablickar av kompetenser. Det skapar möjligheter att undersöka historiska trender, 
vilket är en viktig byggsten i all typ av prognostisering. 
 
Det finns många andra verktyg för kompetensinventering på arbetsmarknaden utöver de nedan 
listade.40 Mellan olika inventeringsverktyg finns ofta stora skillnader beträffande syfte, 
operationalisering och metod. Vissa verktyg för kartläggning av digitala kompetenser syftar till 
exempel att kartlägga lägre kunskapsnivåer41 medan andra snarare syftar till att fånga högre 
kompetensnivåer. 

                                                       
39 Intervju med Wendy Cukier, grundare och rektor Ryerson University 14 augusti. 
40 En översikt olika kartläggningsverktyg för digitala kompetenser finns i Laanpere, M. (2019). Recommendations on 
Assessment Tools for Monitoring Digital Literacy within UNESCO’s Digital Literacy Framework. 
41 Exempelvis kartläggningar med fokus på literacy, där vi till exempel vill placera Eurostat:s Digital Skills Indicator 
(DSI) – en enkät där respondenten besvarar frågor kring vilka aktiviteter denna har utfört senaste tre månaderna. 
Vid genomgång av enkätfrågor och beräkningsmetod för DSI framkommer att relativt låga nivåer av 
digitaliseringskompetens krävs för att uppnå ramverkets högsta bedömning ”Above basic skills”. För mer 
information se Eurostat (2016a). Digital Skills Indicator – Methodological Note. 
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Tabell 8. Exempel på inventeringsverktyg för digitala kompetenser  
Verktyg Beskrivning 

O*NET 

 

O*NET är ett taxonomisystem utvecklat av amerikanska 
arbetsmarknadsdepartementet. Syftet med systemet är till att länka kompetenser 
med yrken på den amerikanska arbetsmarknaden. Taxonomin inbegriper 277 
specifika kompetenser, där en eller flera kompetenser kopplas samman med yrken i 
klassificeringen Standard Occupational Classification (SOC).  
 
Detta taxonomisystem för kompetenser och yrken har vidare använts av 
kanadensiska Information and Commmunications Technology Council (ICTC), som 
översatt taxonomin för att stämma överens med den kanadensiska klassificeringen 
av yrken. 

European 
Skills/Competences, 
qualifications and 
occupations 

 

European Skills/Competences, qualifications and occupations (ESCO skills pillar) är 
ett europeiskt taxonomisystem under utveckling som bygger på bland annat 
O*NET:s kompetenshierarkier. I den senaste versionen 1.0.8 inbegrips42 2942 
yrken, 10 583 kompetenser, 2902 kunskaper och 27 språk. Enligt vår förståelse har 
länkning mellan yrken och kompetenser ännu inte har publicerats. 

PIX 

 

Pix är ett onlineverktyg som används för kunskapsinventering av digitala 
kompetenser i Frankrike. Verktyget är byggt utifrån DigComp 2.0 och European 
Digital Competence Framework, och har utvecklats av utvecklats av franska 
utbildningsdepartementet samt departementet för högre utbildning. 
Målsättningen är att PIX-verktyget ska administreras nationellt till alla franska 
gymnasieungdomar läsåret 2019/2020. 

Test of Workplace 
Essential Skills 

 

Test of Workplace Essential Skills (TOWES) är en del av Essential Skills Profiles, och 
är ett verktyg för att analysera digitala kompetenser bland den vuxna befolkningen. 
Testfrågorna baseras på autentiska material från arbetsplatser och syftar både till 
att undersöka kompetensnivåer bland arbetssökande och bland arbetande. 
Metodologin för TOWES har utvecklats inom ramen för kanadensiska Essential 
Skills Research Project.43 

European e-
Competence 
Framework 

 

European e-Competence Framework (e-Cf)44 är ett ramverk som definierar IKT-
roller på arbetsmarknaden utifrån kompetenser snarare än jobbtitlar. Syftet med 
ramverket är att förtydliga kopplingen mellan roller, kompetenser och färdigheter 
inom den digitala ekonomin. Detta kan till exempel användas av både privata och 
offentliga aktörer i arbetet med att kartlägga kompetenser och kompetensbehov i 
organisationerna.  
 
Ramverket är byggt kring fyra huvudsakliga dimensioner: 
1. Fem separata kompetensområden som fångar arbetsprocesser inom IKT-

sektorn. Dessa inkluderar plan, build, run, enable och manage. 
2. För varje kompetensområde finns ett antal nyckelkompetenser listade. Totalt 

finns 41 nyckelkompetenser. 
3. För varje nyckelkompetens finns en kompetensnivå, från nivå e-1 till nivå e-5. 
4. Exempel på kunskaper och färdigheter som kan relateras till de 41 

nyckelkompetenserna. Denna dimension har lagts till för att skapa förståelse för 
kärnan och avgränsningarna för varje nyckelkompetens, 

                                                       
42 European Commission (2020). Compare ESCO versions. 
43 Government of Canada (2015). How others are using essential skills. 
44 European Commission mfl. (2014). European e-competence Framework 3.0. 
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5.2 e-Skills & Digital Leadership Skills Labour Market in 
Europe 2015 – 2020 

Konsultföretaget Empirica publicerade 2016 prognosrapporten “e-Skills    &    Digital    
Leadership    Skills    Labour Market in Europe 2015 -2020: Trends   and   Forecasts   
for   the   European   ICT   Professional   and   Digital Leadership Labour Market 

(2015-2020)”.  I rapporten prognosticeras förväntad efterfråge- och utbudstillväxt av IKT-
kompetenser för perioden 2015–2020.  
 
Prognosen görs i en huvudsaklig skärning: kompetenser inom IKT som kan klassificeras som e-
ledarskap och kompetenser som ligger utanför denna typ av övergripande kompetensnivå. Denna 
övriga grupp kallas i rapporten för e-Skills. Resultaten pekar på ett växande utbudsunderskott av IKT-
kompetenser under mätperioden 2015 - 2020. Dessutom utpekas ett särskilt växande 
utbudsunderskott bland gruppen e-ledarskap, se Tabell 9.  
 
Tabell 9. Skattat efterfrågeöverskott (utbudsunderskott) på digital kompetens efter kompetenstyp 

Kompetenstyp 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

e-Ledarskap 57 000 58 000 143 000 180 000 203 000 218 000 226 000 

IKT-arbetare 307 000 315 000 329 000 396 000 465 000 504 000 530 000 
 

5.2.1 Yrken, branscher och utbildning 
Definitionen av arbetskraften inom IKT 
Prognosen är centrerad kring två huvudsakliga uppdelningar: IKT-arbetare45 och e-ledarskap46. 
Identifiering av kompetenser i klassen e-ledarskap uppskattas genom en enkätundersökning som 
besvarades av 901 företag i tre EU-länder. Mer ingående information om enkäten följer i 
kommande delkapitel. 
 
Den totala arbetsstyrkan inom IKT definieras först utifrån yrkeskoder enligt ISCO-08 (International 
Standard Classification of Occupations 2008). Arbetsstyrkan delas in i fem övergripande 
kompetensgrupper, se tabell 10 nedan. Valet av yrkeskoder som bedöms ingå i IKT-arbetskraften 
har validerats genom att dels granska utvalda yrkeskoder utifrån definitioner av digital kompetens 
enligt European e-Competence Framework, och dels genom workshoptillfällen med utvalda 
experter.47  
 
Totalt inkluderas 26 olika yrkeskoder (ISCO-08) i prognosens definition av arbetskraft inom IKT. Den 
totala arbetskraften uppskattades 2014 uppgå till cirka 7,5 miljoner i EU-28. För denna skattning 
har Empirica använt EU:s Labour Force Survey, som innehåller data om arbetsmarknadsdeltagande 
enligt ISCO-08 och som samlas in genom undersökningar i alla 28 EU-medlemsländer. 
  

                                                       
45 Översatt från e-Skills. 
46 Översatt från e-Leadership. 
47 Beskrivningen av valideringsprocessen förklarades i en mailkonversation med Tobias Hüsing, medförfattare till 
prognosen. Empirica noterar i löptexten att somliga andra aktörer valt bredare definitioner av IKT-yrken, som 
ävensom inkluderar även IKT-mekaniker och mer manuellt arbete (s.8).   
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Tabell 10. Indelning av IKT-arbetskraft i fem övergripande kompetensgrupper  

Typ av kompetens Antal inkluderade yrkeskoder 
enligt ISCO-08 

Antal yrkesverksamma 
2014, EU-28 

Ledarskap, systemarkitektur och analys 3 1 823 000 

Kärnarbetare inom IKT - professionell nivå 8 2 710 000 

Övriga IKT-arbetare - professionell nivå 4 615 000 

Kärnarbetare inom IKT - lägre nivå 4 1 293 000 

Övriga IKT-arbetare - lägre nivå 7 1 095 000 

Totalt antal 26 7 535 000 

 
Kvantifiering av kompetenser inom e-ledarskap genom enkätundersökning till företag 
För basåret 2014 genomförde Empirica en enkät riktad till företag inom EU som har anställda med 
IKT-kompetenser. Syftet med enkäten var att utröna hur stor andel av företagens anställda med 
IKT-kompetens som kunde tänkas inneha kompetensnivån e-ledarskap.48 Enkäten besvarades av 
totalt 901 företag i tre EU-medlemsländer, av olika storlek och tillhörandes i olika 
näringslivssektorer. Den genomsnittliga siffran som framkom genom undersökningen var 18 
procent, vilket betyder att företagen anser att närmare en femtedel av deras anställda med IKT-
kompetens kan tänkas ha ledarskapskompetenser.  
 
Näringslivssektorer 
För prognosen görs ingen direkt avgränsning gällande branscher. Istället ges en bild av fördelningen 
av IKT-arbetare i olika näringslivssektorer.49 Av de 7,5 miljoner i IKT-arbetskraften bedöms närmare 
hälften vara verksamma inom IKT-sektorn. Närmare en av fyra arbetar antingen inom 
tjänstesektorn50, offentlig sektor eller handel och logistik. En av tio arbetar antingen inom finans 
eller media. Analysen av fördelningen av IKT-arbetskraften inom olika näringslivssektorer görs för 
samtliga länder inom EU-28. 
 
Utbildningar av relevans för framtida utbud av IKT-kompetens 
I syftet att undersöka inflöden till IKT-arbetskraften kollar rapportförfattarna på antagningstal och 
examina för datavetenskapliga högskole- och universitetsprogram under tioårsperiod fram till 
2011/2012. Statistiken avser ISCED 5A och 5B. På europeisk nivå konstateras att både antalet 
antagningar och antalet examina minskat sedan en peak vid mitten på 00-talet. 

5.2.2 Metod, antaganden och operationalisering 
I rapporten kartläggs både utbudet och efterfrågan på arbetskraft med digital spetskompetens 
under perioden 2000–2013. Prognosverktyget kan översiktligt förklaras utifrån tre huvuddelar. En 
del som redogör hur utbudet förväntas utvecklas, en del som behandlar efterfrågan och till sist en 
del som väver samman resultaten i en gap-analys. Sammantaget sett består primärt av 
uppskattningar för antalet tagna jobb, antalet lediga jobb och antalet arbetslösa inom IKT-området. 
 
Gemensamt för prognosen på utbudssidan och efterfrågesidan är att de bygger på den historiska 
kartläggningen inklusive historiska trender, se följande avsnitt för mer information.  
 
 
 
                                                       
48 Definitionen av e-ledarskap beskrivs som personer involverade i att föreslå och genomföra framgångsrika projekt 
inom IKT. Rapportförfattarna medger att definitionen är något vag, men främst bygger på ledande av framgångsrik 
innovation.  
49 I prognosen görs en fördelningsanalys av yrken (ISCO-08) inom branscher (NACE rev. 2). 
50 Översatt från ”Professional and Business Services”. 
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Kartläggning av utbudet på arbetskraft med digital kompetens perioden 2000–2013 
Som startpunkt för prognosen undersöker rapportförfattarna den historiska utvecklingen av 
yrkesverksamma IKT-arbetare under perioden 2000–2013. Detta görs genom att titta på antalet 
yrkesverksamma IKT-arbetare enligt den definitionen av IKT-yrken som används för rapporten. 
Implicit i detta tillvägagångssätt är antagandet att det historiska utbudet kan likställas med antalet 
anställda, och att det för ett givet historiskt år inte finns något utbudsöverskott. Syftet med den 
historiska kartläggningen är att skönja trender kring arbetskraftstillväxt, vilket sedan omsätts i 
rapportens prognosdel. 
 
Kartläggning av efterfrågan på arbetskraft med digital kompetens perioden 2000–2013 
Från efterfrågesidan görs en liknande övning, men istället för att utgå från historisk 
arbetsmarknadsstatistik så analyseras jobbannonser. För perioden 2000–2013 analyserades 
jobbannonser på webbplatsen ”Jobfeed”, en onlinedatabas med information om platsannonser för 
både nutid och historiskt. Databasen täckte dock bara fem EU-länder: Österrike, Tyskland, 
Frankrike, Nederländerna och Storbritannien.51 
 
Skrapningen operationaliseras genom att söka på utvalda sökord i historiska jobbannonser. För 
skrapningen användes två separata uppsättningar av sökord. Den första uppsättningen sökord 
avsågs motsvara yrken inom kompetensområdet ”Ledarskap, systemarkitektur och analys” (se 
Tabell 10) och den andra uppsättningen sökord avsågs motsvara de fyra övriga 
kompetensgrupperna. Resultatet av skrapningen påvisade att cirka 16 procent av jobbannonserna 
tillhörde gruppen ledningskompetens, och resterande 84 procent de övriga kompetensgrupperna. 
Detta kan jämföras med indelningen av kompetensgrupper enligt yrkesklassificeringen ISCO-08, där 
cirka 24 procent52 av den totala IKT-arbetskraften bedöms höra till ledningsroller. Siffran kan även 
jämföras med resultatet från enkätundersökningen om e-ledarskap, där företagen i genomsnitt 
uppgav att 18 procent av deras totala arbetsstyrka med IKT-kompetenser kan kategoriseras som e-
ledare.  
 
Genom skrapningen av jobbannonser i de fem länderna tas ett genomsnitt fram för andelen lediga 
tjänster i IKT-sektorn. Detta genom att jämföra resultaten från skrapningen med historiska 
kartläggningen på utbudssidan. Genomsnittet på 4,8 procent för dessa länder tillämpades sedan för 
att generalisera förhållanden för alla EU-28 länder.  
 
Skattningen av utbudstillväxt baseras på historiska data samt andra faktorer som påverkar in- och 
utflöden på arbetsmarknaden 
• Arbetsmarknadsflödena modelleras utifrån flertalet faktorer som påverkar in- och utflöden 

från arbetsmarknaden (tabell 11 nedan). Särskilt för utträdesfaktorer är datatillgängligheten i 
vissa länder svag. Därför görs uppskattningar baserat på statistik från andra länder. Den årliga 
ersättningsgraden (omsättningstakten) beräknas i rapporten vara 2,5 procent för IKT-arbetare 
och 3,3 procent för gruppen e-ledare. Empirica har dessutom inkluderat en viss fördröjning i 
ersättningar eftersom den snabba tillväxten av arbetskraft, som karaktäriserar IKT-sektorn, 
tenderar att sänka medelåldern på arbetskraften. 

  

                                                       
51 Länderna som ingår i urvalet används sedan för att generalisera arbetsmarknadsstrukturen för IKT-jobb för andra 
EU-28 länder. Detta motiveras genom att länderna står för 60 procent av arbetskraften i EU, och att ländernas 
tillväxtsiffror under senare år varit i linje genomsnittet för EU-28. 
52 1,8 miljoner av 7,5 miljoner. 
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Tabell 11. Faktorer som påverkar inflöden och utflöden från IKT-arbetskraften 
Faktorer som påverkar inflöden på 
arbetsmarknaden 

Faktorer som påverkar utflöden från 
arbetsmarknaden 

Nyexaminerade med en högskolutbildning inom 
datavetenskap antas alla delta i utbudet Pensionsavgångar 

Deltagande i eftergymnasial yrkesutbildning inom IKT 
påverkar inträdestakt. Tillfälliga ledigheter som exempelvis föräldraledighet 

Det antas att 10 procent av studenter från STEM-
utbildningar (som inte direkt är kopplade till IKT-
kompetenser) börjar arbeta i IKT-sektorn. 

Emigration 

Personer som genom certifikatutbildningar och 
omskolningsprogram ansluter sig till IKT-arbetskraften 
antas vara 0,5% av arbetskraften årligen. För 2014 
uppskattades inflödesantalet till 28 500. 

Befordran eller jobbyten till tjänster utanför IKT 
(åtminstone sett till statistiken) 

Immigration inkluderas enbart från andra EU-länder, 
då det vid tidpunkten för studien antas att 
immigration från länder utanför EU har en marginell 
påverkan på arbetskraften. 

 

 
Prognosen för efterfrågetillväxt bygger på en stor rad antaganden och faktorer 
Modellen för prognostisering av efterfrågan utgår ifrån basåret 2014, samt historisk näringslivs- 
och arbetsmarknadsstatistik och den historiska kartläggningen av jobbannonser. En viktig 
startpunkt för bedömningen är antagandet att efterfrågepotentialen till stor del utgår ifrån 
tillgängligheten till arbetskraft. För huvudscenariot utgår rapportförfattarna från följande 
antaganden: 
 

• Fortsatt långsam ekonomisk återhämtning från finanskrisen 
• En genomsnittlig årlig BNP-tillväxt på 1,7 % i EU 
• Måttliga investeringar inom IKT-sektorn på 3 % årligen 
• Antalet nyexaminerade inom IKT ökar med 1 % årligen 
• Arbetskraftsrörligheten antas öka från länder med lägre efterfrågan på IKT-kompetens till 

länder med hög efterfrågan på IKT-kompetens. 
 
Exempel på faktorer som Empirica tar med i bedömningen av efterfrågepotentialen är: 
 

• Trend över tillväxten i IKT-arbetskraften senaste decenniet 
• Hänsyn till särskilda megatrender inom IKT-området  
• Marknadsdata över företagens utgifter inom IT 
• Marknadsdata över företagens utgifter inom hårdvara, mjukvara och IKT-tjänster 
• Marknadsdata om företagens utgifter för konsulter 
• Historiska data över IT-utgifter från Eurostat 
• Uppskattning av arbetskraftskostnader för de fem olika kompetensgrupperna  
• Korrelation mellan BNP-tillväxt, investeringar i IKT och anställningar inom IKT. 

Jämfört med skattningen på utbudssidan är skattningen på efterfrågesidan i högre grad 
antagandedriven. Rapportförfattarna medger att det är problematiskt att utgå från 
efterfrågepotential, där tillgängligheten till arbetskraft i hög grad styr nivån på efterfrågan. Detta 
medför att den skattade efterfrågan styrs av utbudet, vilket kan maskera den faktiska efterfrågan 
som finns på avancerade IKT-kompetenser i ekonomin. Vidare poängteras att nya jobb inom IKT är 
svåra att kategorisera enligt metoder som utgår från traditionella yrkeskoder, då dessa ännu inte 
har kategoriserats i den offentliga statistiken.  
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5.3 Forecasting the Future Demand for High-Level ICT Skills in 
Ireland, 2017-2022 

The Expert Group on Future Skills Needs (EGFSN) publicerade mars 2019 rapporten 
“Forecasting the Future Demand for High-Level ICT Skills in Ireland, 2017–2022”. 
Expertgruppen är rådgivare för irländska regeringen i arbetsmarknadsfrågor och 

har ett särskilt uppdrag i att kartlägga kompetensskiften på irländska arbetsmarknaden och dess 
effekter. Resultaten från rapporten ligger till grund för Irlands ICT Skills Action Plan. 
 
I rapporten prognosticeras huvudsakligen efterfrågan på arbetskraft med avancerad IKT-
kompetens för femårsperioden 2017–2022. Prognosen syftar till att skatta den potentiella 
efterfrågetillväxten utifrån tre övergripande scenarier. Baserat på prognosens kvalitativa indata 
som består av intervjuer med olika aktörer och workshops, konstateras i prognosen att de snabbt 
föränderliga förutsättningarna inom IKT-sektorn medför betydande svårigheter att anpassa 
verksamheter efter ny efterfrågan. 
 
Nedan redogör vi för prognosens metod och antaganden, liksom för avgränsningar som görs sett 
till näringslivssektorer och yrkesroller. 

5.3.1 Yrken och branscher 
Definitionen av avancerade IKT-kompetenser 
Rapportförfattarna utgår från Eurostats definition av IKT-arbetare53 som på ett svepande sätt 
beskriver utövare som i någon kapacitet kan bistå i olika typer av arbetsprocesser kopplade till 
arbete med IKT-system. Till denna definition adderas dessutom en dimension som berör IKT-
arbetarnas kompetensnivå, med syftet skapa en avgränsning för avancerade kompetenser. I 
korthet är avancerade IKT-kompetenser definierade som: 
 

• Avancerad kompetens inom IT och datateknik54 
• Avancerad kompetens inom elektronik och elektroteknik55 
• Någon av ovan kunskaper i kombination med ytterligare kompentenser inom 

företagsekonomi, analys eller språk 
• Någon av ovan kunskaper på NFQ nivåerna 6–10. 

Det övergripande kompetensområdet IT och datateknik består av totalt tio 
yrkesklassificeringskoder i det irländska systemet.56 Kompetensområdet elektronik och 
elektroteknik består av fyra yrkesklassificeringskoder. Kompetensnivåerna enligt irländska NFQ-
systemet57 motsvarar i princip högskola eller universitetsexamina inom det specifika 
kompetensområdet. Rapportförfattarna tillstår dock att det finns alternativa vägar till avancerade 
nivåer av kompetens inom IKT. Vuxenutbildningen uppges till exempel spela en allt viktigare roll, 
liksom lärlingsprogram inom IKT.  
 
Utifrån perspektivet IKT-kompetenser presenteras prognosresultat för antalet efterfrågade 

                                                       
53 Se Eurostat (2016b). Glossary: E-skills. Mer information om Eurostats taxonomi för IKT-specialister (översatt från 
high-skill ICT occupations) finns sammanfattad i Sabadash (2013). ICT Employment Statistics in Europe: 
Measurement Methodology, sida 9.  
54 Översatt från “computing engineering (including computing software engineering, computer programming and 
multimedia gaming with a substantial computing content)”. 
55 Översatt från “Electronic and electrical engineering skills (including communications, mechatronics and 
electronic/computing engineering). 
56 Yrkesklassificeringen heter SOC och bör i viss mån motsvara SSYK. 
57 National Framework of Qualifications, ett specifikt system för kompetensnivåindelning i Irland. 
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uppdelat efter de två övergripande kompetenskategorierna, som sammanställs i Tabell 12. 
 
Tabell 12. Prognosticerad efterfrågan efter avancerad IKT-kompetens 

Avancerad IKT-kompetens 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Årlig tillväxt 

IT och datateknik 68 970 74 820 81 220 88 530 96 940 106 340 116 870 9,3 % 

Elektronik och elektroteknik 16 545 17 570 18 360 19 200 20 120 21 150 22 270 4,9 % 

 
Näringsgrenarna som utgör fokus för prognosen är dels irländska IKT-sektorn i sin helhet, men även 
efterfrågan av avancerade IKT-kompetenser inom andra näringslivssektorer, se Tabell 13. 
Prognosen tar avstamp i arbetsmarknadsstatistik från 2016. 
 
Tabell 13. Prognosticerad efterfrågetillväxt efter näringslivssektor 

Näringslivssektorer 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Årlig tillväxt 

IKT-sektorn (bred definition) 58 588 63 570 68 940 75 070 82 140 90 070 98 980 9,3 % 

Andra näringslivssektorer 26 927 28 820 30 640 32 660 34 920 37 420 40 160 6,9 % 
 

5.3.2 Metod, antaganden och operationalisering 
Prognosens metodologiska ansats består av två huvudsakliga delar. Den första delen består av 
kvalitativa data som EGSFN hämtat in genom: 
 

• Intervjuer med 20 särskilt utvalda intressenter58 i Irland. Bland dessa representanter från 
exempelvis handelsorganisationer, arbetsgivarorganisationer, akademi och myndigheter. 

• Intervjuer med 40 företag och organisationer i Irland. Företagen bestod till störst del av 
IKT-företag men också av företag som inte är huvudsakligen hemmahörande i IKT-sektorn, 
men vars arbetsstyrka i relativt hög grad består av IKT-arbetare. Till de 40 intervjuade 
inkluderades även organisationer som anställer stora andelar IKT-specialister. Andra 
faktorer som påverkade urvalet var att uppnå en fördelning av stora och små företag. 
Frågor som ställdes i intervjun uppges ha varit en mix av kvalitativa och kvantitativa 
spörsmål. 

• Workshop i både Dublin och Cork med intressenter från första punkten. 
• Inspel från styrgruppen för EGFSN som består av representanter från näringsliv, offentlig 

sektor och akademi. 
 
Den andra delen av prognosen består av sammankoppling av den kvalitativa indata som har 
skapats genom ovan metoder och konsultföretaget IDC:s ICT skills demand model. Modellen 
uppges ha använts i flera år av bland annat EU-kommissionen för att prognosticera efterfrågan på 
arbetskraft med avancerade IKT-kompetenser på den europeiska marknaden. IDC har inom ramen 
för rapporten bistått EGSFN med analysstöd i prognosen. I korthet bygger IDC:s standardmodell på 
följande: 
 

• Arbetsmarknadsstatistik och branschstatistik inhämtat från både Eurostat och nationella 
statistikleverantörer. 

• Lokalekonomiska förutsättningar (för EU-medlemsländer) som baseras på tidigare 
prognoser, historiska utfall och dokument tillhandahållna från nationella aktörer. 

• IDC:s egna prognoser för landspecifika utgifter på IKT-teknologi och tjänster. 

                                                       
58 I rapporten omnämnda som stakeholders / key informants. 
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I rapporten framförs att IDC:s metodologiska ansats utgår ifrån en holistisk och bred syn kring både 
IKT-teknologi och arbetsmarknader som bedöms vara relevanta utifrån ett IKT-perspektiv. För den 
irländska prognosen har dock ett antal ytterligare justeringar av IDC:s modell gjorts för att 
säkerställa att modellens antaganden är anpassade efter rådande struktur för irländska IKT-
marknaden. Också för Irlands övriga förutsättningar som ett litet och exporttungt land. De 
huvudsakliga justeringar som har finns sammanfattade i Tabell 14. 
 
Tabell 14. Faktorer som har inkluderats eller justerats i IDC:s standardmodell 

Faktorer som har inkluderats i bedömningen Faktorer som har justerats i IDC: 
standardmodell 

Forskning och utveckling samt produktion inom 
IKT som traditionellt inte räknats in som IKT-
utgifter av IDC, har för prognosen inkluderats 
som relevanta utgiftsposter. 

Baslinjen för mätningen har uppdaterats så att 
arbetsmarknadsstatistik från 2016 utgör basåret. 

Inkludering av både export och inhemsk 
konsumtion av IKT produkter och tjänster för att 
säkerställa att den globala IKT marknadens 
efterfrågan är inkluderade i modellen. 

Övriga justeringar utifrån fyra huvudsakliga 
faktorer som kan påverka efterfrågan av 
avancerad IKT-kompetens: 
 
• Makroekonomiska trender 
• Policyrelaterade faktorer 
• För Irland specifika trender beträffande IKT-
marknaden, så som implementeringstakt av nya 
teknologier 
• Globala makrotrender 

Hänsyn ges även till den relativa tillgängligheten 
till kompetens och IKT-kapital för irländska 
företag på den irländska ekonomin, då i relation 
till konkurrenter på den globala marknaden. 

Ett exempel på en faktor som har justerats för, 
och alltså tagits hänsyn till i modelleringen, är att 
det genom intervjuer med företagen 
framkommit att företagen i snitt förväntar sig en 
efterfrågetillväxt på avancerade IKT-
kompetenser på omkring 8,6 procent årligen. 
Likaså har det justerats för att tillväxttakten på 
efterfrågan är högre för högre 
kompetensområden (NFQ-nivå 8+) 

 
I rapporten framgår inte med större precision hur prognostiseringen har operationaliserats på ett 
tekniskt plan. Istället ges en bild av ungefärligt vilka indata som modelleringen består av, och att 
den utgörs av avvägningar baserade på både kvantitativa och kvalitativa datakällor.  
 
Prognosen utgår ifrån tre scenarier 
Utifrån den justerade versionen av IDC:s modell utvecklas tre möjliga scenarier för efterfrågetillväxt 
av avancerade IKT-kompetenser. Ett baslinjescenario (det mest sannolika), ett scenario med lägre 
efterfrågetillväxt och ett scenario med högre efterfrågetillväxt. Scenarierna tas fram genom fyra 
olika steg som sammanfattas nedan. 
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Steg 1: Identifiera nyckelfaktorer:  
Fyra nyckelfaktorer har identifierats som bedömts ha betydande inverkan på 
efterfrågan av avancerad IKT-kompetens på arbetsmarknaden: 
 
• Makroekonomiska trender 
• Policyrelaterade faktorer 
• För Irland specifika trender beträffande   IKT-marknaden, så som 

implementeringstakt av nya teknologier 
• Globala makrotrender 

För var och en av dessa huvudsakliga faktorer har EGFSN genomfört en 
djupare analys av möjliga påverkan och utfall. På området makroekonomiska 
trender gjordes exempelvis bedömningar kopplade till olika bedömningar 
kring Brexit. 

Steg 2: Identifiering av osäkerheter 
Nyckelfaktorerna rangordnas utifrån sannolikhet och påverkansgrad. Faktorer eller händelser med 
hög sannolikhet för inträffande och hög påverkansgrad inkluderades för skattning av samtliga tre 
scenarier. Faktorer med lägre sannolikhet för inträffande och lägre påverkansgrad inkluderades 
däremot på olika sätt i var och en av de tre olika scenarierna. Exempelvis problematiseras olika 
utfall av Brexit utifrån dess sannolikhet i de olika scenarierna, där en neutral Brexit antas för 
baslinjescenariot.  
 
Steg 3: Val av möjliga scenarier 
I det tredje steget skissade EGFSN på olika scenarier och för dessa möjliga utfall sett till efterfrågan 
på avancerade IKT-kompetenser. Efter en första skiss valdes tre särskilda scenarier ut. 
 
Steg 4:  Utveckla valda scenarier 
Efter en iterationsprocess med feedback från styrgrupp och stakeholders vidareutvecklades 
scenarierna. Resultatet av denna process blev mer väldefinierade scenarier, kopplade till tydliga 
utfall och viktningar, för vilka rapportförfattarna slutligen prognosticerade efterfrågan. 
 
Efter dessa fyra steg fastställdes specifika prognoser för varje scenario. Resultaten från 
prognoserna vävdes sedan ihop med kvalitativa indata som framkommit genom intervjuer och 
workshops. Tillsammans utmynnade det i rekommendationer om vägen framåt för att kunna möta 
den prognosticerade efterfrågan. 
 
Ett särskilt avsnitt i prognosen tillägnas digitala trender och teknologiska skiften 
I prognosen presentas ett specifikt delavsnitt som handlar om särskilda trender inom digitalisering, 
som pågår både nationellt och globalt. I rapporten lyfts den digitala transformationen inom 
näringsliv och offentlig sektor upp. Dessutom även mer specifika teknologiska trender så som AI, 
Big Data, IT-säkerhet, IoT, mobility, 3d-printng, block chain, nanoteknologier, cloud computing och 
outsourcingtrender inom den digitala näringen.  
 
Rapporten ger för var och en av dessa processer eller teknologiområden en inblick i trender och 
utveckling. Därefter analyseras vilken potentiell påverkan som dessa processer och teknologiska 
skiften kan ha för den irländska arbetsmarknaden.  
 

Identifiera 
nyckelfaktorer

Identifiera 
osäkerheter

Val av möjliga 
scenarier

Utveckla valda 
scenarier



<Digital Spetskompetens> 
  

 

En blick mot horisonten  47 

5.4 Canada’s Growth Currency: Digital Talent Outlook 2023 
Den kanadensiska organisationen Information and Communications Technology 
Council (ICTC) publicerade i oktober 2019 rapporten Canada’s Growth Currency: 
Digital Talent Outlook 2023. 59 I rapporten redovisas skattningar av den 

prognosticerade efterfrågan på digitala kompetenser för perioden 2018–2023.  I rapporten 
behandlas även utbudstillväxten av digitala kompetenser för perioden, dock i begränsad form. 
 
Syftet med prognosen är att undersöka behovet av arbetskraft i den digitala ekonomin i Kanada. 
Undersökningen består av två huvudsakliga prognoser. I den första fokuserar ICTC på utvecklingen 
av efterfrågan på arbetskraft i den digitala ekonomin som helhet. I den andra delen prognosticeras 
utvecklingen av efterfrågan inom sex viktiga innovationsområden, se mer information nedan.  
 
ICTC förväntar sig att efterfrågan på digital kompetens i Kanada kommer öka med cirka 305 000 
personer från 2018 till 2023. Om denna efterfrågeökning bemöts av en lika stor utbudsökning 
kommer den digitala ekonomin i Kanada uppgå till ca 2,1 miljoner 2023. Vid mer konservativa 
antaganden förväntas efterfrågan på digital kompetens istället öka med 250 000. 

5.4.1 Yrken, branscher och utbildningar 
Definitionen av den digitala ekonomin 
ICTC definierar den digitala ekonomin i Kanada som summan av alla IKT-arbetare, spridda över 
samtliga sektorer i kanadensiska ekonomin, men därtill även andra yrkesarbetare (utöver IKT-
arbetare) som arbetar i den kanadensiska IKT-sektorn. Med detta menas alltså att administratören 
som arbetar på ett IT-bolag inkluderas i den digitala ekonomin, samtidigt som mjukvaruutvecklaren 
på en bank inkluderas i den digitala ekonomin (se Tabell 15). 
 
Tabell 15. Den digitala ekonomins sammansättning enligt rapporten 
Beståndsdelar i digitala ekonomin enligt rapporten Andel av digitala ekonomin 

Anställda inom IKT-sektorn 48 % 

IKT-arbetare i andra sektor 52 % 
 
I rapporten definieras sex särskilda innovationsområden 
De sex viktiga innovationsområdena har sitt ursprung i den kanadensiska regeringens Innovation och 
kompetensstrategi.60 I strategin definieras sex innovationsområden särskilt framtidsviktiga för 
Kanada. Dessa uppges vara Clean-tech, Clean resources, Advanced manufacturing, Interactive digital 
media Health & Biotech samt Agri-foods & Food-tech. Varje innovationsområde belyses utifrån 
följande perspektiv: innovationsområdets storlek, särskild teknologisk utveckling av relevans för 
området, unika arbetsmöjligheter, efterfrågad kompetens och en övergripande prognos för total 
efterfrågan på arbetskraft under perioden 2018–2023. 
 
Inom ramen för prognosen definieras de sex olika innovationsområdena utifrån branschkoder61. 
Valet av vilka näringslivssektorer (utifrån branschkoder) bör tillhöra vilka innovationsområden 
baseras på insikter från intervjuer, sekundärkällor och ICTC:s egna förståelse för områdena. I 
intervju med en senior nationalekonom på ICTC framkom att det för denna process inte har 

                                                       
59 Organisationen var tidigare en myndighet, men finansieras idag främst av privata medel. Enligt Ryan McLaughlin, 
senior nationalekonom på ICTC, är organisationen en icke vinstdrivande forskningsinstitution. 
60 Översatt från Innovation and Skills Plan. I rapporten hänvisas till Government of Canada (2018). Economic 
Strategy Tables. 
61 NAICS (Canada North American Industry Classification System). 
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tillämpats något stringent metodologiskt angreppssätt. Istället har utredarna förlitat sig på 
kunskaper från kunniga inom området och i viss mån undersökt fördelning av särskilda yrken inom 
varje branschkategori. Skapandet av innovationsområden utifrån branschkoder har därmed främst 
bestått av kvalitativa underlag, samt vissa inslag av kvantitativ utredning genom att undersöka 
fördelningar i bransch- och yrkesdimensionerna. 
 
Tabell 16. Storleken på efterfrågan inom digitala ekonomin samt för de sex innovationsområdena, 
2018 och 2023 

  Digitala 
ekonomin Cleantech Clean 

resources 
Advanced 

manufacturing 

Interactive 
digital 
media 

Health & 
Biotech 

Agri-foods 
& Food-

tech 

2018 1 800 000 250 000  163 000  292 000  755 000  111 500  652 000  

2023 2 100 000 317 000  176 000  300 000  831 000  120 500  672 000  

Förändring  + 16,6 %  + 27 % + 8 % + 3 % + 10 % + 8 % + 3 % 

 
Innovationsområdena är inte ömsesidigt uteslutande jämte varandra. Det betyder att vissa 
innovationsområden innehåller samma branschkod(er) som andra. Därför summerar inte 
efterfrågan inom alla innovationsområden till efterfrågan i den digitala ekonomin. 

5.4.2 Metod, antaganden och operationalisering 
Metoden för prognosen är kombination av primär- och sekundärdata. Båda tillvägagångssätten 
inkluderar på kvalitativa och kvantitativa metoder. Nedan redogör vi för prognosens tre 
huvudsakliga delar. 
 
Steg 1: Insamling av data 
I ett första steg samlas information in för att skapa sig en överblick kring både den digitala 
ekonomin som helhet och dem sex innovativa områdena var för sig. Detta inkluderar en 
litteraturgenomgång av sekundärdata. Därtill genomförs intervjuer med intressenter62 samt en 
enkätundersökning riktad till arbetsgivare. Under projektets gång har dessutom en 
projektstyrningskommitté 63 och ett konsortium64 haft en rådgivande funktion till rapportens 
författare. 
 
I litteraturgenomgången analyserades befintlig forskning och publikationer på området. Vidare 
analyserades arbetsmarknads- och näringslivsstatistik från OECD, Statistics Canada och O*NeET. 
Statistiken användes exempelvis för att uppskatta olika näringslivssektorers storlek, medan 
litteraturgenomgången genererade information om olika innovativa områden och dess dynamiker. 
I detta skede av utredningen skapades metodologiska ansatser för prognosen, med grund i den 
datainsamling och dataanalys som genomfördes. Analysen pågick även löpande längs med 
projektet men i kompletterande syfte.  

                                                       
62 Översatt från ”stakeholders” i rapporten. Bland dessa till exempel representanter från näringsliv, akademi och 
offentlig sektor. 
63 Kommitténs syfte var att granska, vägleda och validera undersökningen. Projektstyrningskommittén bestod av 20 
medlemmar från akademi, industriföreningar, myndigheter för ekonomisk utveckling och regeringen. 
64 Konsortiets syfte var att delta i produktionen av rapporten, ge kunskap kring policy samt påverkan av framväxande 
teknologier på arbetsmarknaden och inom de sex innovationsområdena. Konsortiet bestod av 15 representanter 
från industri, akademi och industriföreningar associerade till digital ekonomi och/eller dem aktuella 
innovationsområdena.  
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Intervjuer genomfördes med totalt 22 intressenter beståendes av representanter från näringsliv, 
akademi och organisationer.  Syftet med intervjuerna var att skapa överblick över deras syn på 
trender relaterade till den digitala ekonomin, både i nuläge och för framtiden. Genomsnittstiden 
per intervju var cirka en timme. Intervjuernas fokus var att få en djupförståelse för affärsplaner och 
framtidsutsikter för framtida tillväxt, efterfrågade roller och kompetenser, nuvarande och 
förväntade kompetensbehov och representanternas syn på tillgängligheten samt kvaliteten på 
arbetskraft.  Data från intervjuerna användes i flera delar av undersökningen. Svaren beträffande 
efterfrågade roller utgjorde till exempel en viktig beståndsdel i prognosen för de 15 mest 
efterfrågade rollerna under perioden 2018–2023. 

ICTC genomförde en webbaserad enkätundersökning riktad mot arbetsgivare i olika sektorer. 
Enkätundersökningen riktades främst till företag inom IKT-sektorn eller någon av de sex 
innovationsområdena. Enkätfrågorna berörde huvudsakligen: 
 
• Efterfrågade roller och kompetenser 
• Strategier för att attrahera särskilda kompetenser 
• Syn på betydelsen av transformativa teknologier som AI, 5G och andra. 

Steg 2: Nulägesanalys och kartläggning av särskilt eftertraktade kompetenser och roller 
ICTC skapade en överblick över viktiga drivkrafter, förändringar och påverkande faktorer som 
formar den framtida digitala ekonomin. Rapportförfattarna presenterar fem faktorer de anser 
tongivande i formgivningen: automatisering, demografiska förändringar, kulturell och etnisk 
mångfald, framväxten av icke-traditionella former av utbildning och arbete samt breddningen av 
den digitala värdekedjan. Bedömningen i detta skede baseras till stor del på den statistik- och 
litteraturgenomgången som gjordes i det första steget. Detta följs av en genomgång av de sex 
innovationsområdena. I denna genomgång belyser rapportförfattarna särskilda behov som företag 
inom de sex innovationsområdena står inför, och hur utvecklingen inom dessa områden ser ut. 
 
Här läggs ett särskilt fokus på att identifiera efterfrågade roller och tillhörande kompetenser. De 
specifika rollerna identifierades först genom kvalitativa indata som framkommit genom intervjuer 
och arbetsgivarenkäten. Utifrån specificerade roller genomfördes en webskrapning av lediga 
tjänster, för att undersöka vilka typer av roller som var mest efterfrågade. Tillsammans med 
skrapningen utgjorde därför enkätundersökningen och intervjuerna grunden för skattningen av de 
mest efterfrågade yrkesrollerna i den kanadensiska digitala ekonomin. Detta gjordes dels för 
yrkesroller på affärssidan av IKT, och dels på yrkesroller på specialistsidan av IKT, se Tabell 17.  
 
Tabell 17. De 15 mest efterfrågade rollerna inom IKT 
Eftertraktade specialistroller inom IKT Eftertraktande affärsroller inom IKT 

Mjukvaruutvecklare Affärsutvecklingsledare 

Datavetare Projektledare 

Dataanalytiker Affärsanalytiker 

UX/UI-designer Digital marknadsförare 

Full stack-utvecklare Forskare 

Cybersäkerhetsanalytiker   

DevOps-ingenjör   

Maskininlärningsingenjör   

Databasadministratör   

Specialister inom IT-support   
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I samband med skrapningen genomfördes även en textanalys av jobbannonserna för att identifiera 
de tio mest efterfrågade kompetenserna inom varje roll. Exempel på resultat från denna process 
presenteras i Tabell 18. En presentation av de mest efterfrågade yrkesrollerna, samt för dessa 
efterfrågade kompetenser, gjordes även för de sex innovationsområdena. 
 
Tabell 18. Exempel på eftertraktade kompetenser inom yrkesrollerna UI/UX och dataanalytiker 
Eftertraktade kompetenser för UX/IU-designers Eftertraktade kompetenser för dataanalytiker 

JavaScript Python 
HTML JavaScript 
APIs SQL 
InDesign Excel 
AngularJS Machine Learning 
Sketch TensorFlow 
Photoshop Tableau 
Git SAS 
jQuery AWS 
InVision AI 

 
Steg 3: Prognos av framtida efterfrågan och bedömning av framtida utbud 
Inom ramen för rapportens prognosdel börjar ICTC med att uppskatta efterfrågetillväxten inom 
den digitala ekonomin som helhet. För detta användes tre olika scenarier likt den irländska 
prognosen, där scenarier utvecklas utifrån sannolikheter att särskilda händelser och trender 
införlivas, så som olika tillväxtbanor för den digitala ekonomin i Kanada. I utvecklingen av scenarier 
belyses även externa faktorer som globala och nationella miljömål. 
 
Metoden för prognostisering av efterfrågan består utöver kvalitativa indata av ekonometriska 
tidsseriemetoder så som VAR och ARIMA. Tidsseriemodellerna bygger därmed på historiska data 
över variabler som historisk sysselsättning, löner och arbetslöshetsnivån. Dessa metoder appliceras 
på den historiska arbetsmarknads- och näringslivsstatistiken omnämnd i steg 1.65 Resultatet från 
tidsseriemodelleringen kombineras sedan med den kvalitativa indata som framkommit under hela 
processen. Detta presenteras i slutändan i de skärningar som prognosen bygger kring så som 
innovationsområden.  
 
I rapportens prognosdel tillägnas även en mindre djuplodad bedömning av utbudstillväxten av 
kompetenser inom den digitala ekonomin. De faktorer som behandlas på utbudssidan är: 

• Historiska trender för examinationer inom STEM-utbildningar på kanadensiska universitet.  
• Utifrån statistik från Statistics Canada analyseras andelar utrikesfödda inom olika digitala 

yrkesroller. Denna andel är till exempel mycket hög bland mjukvaruutvecklare, men 
relativt låg för affärsutvecklingsledare. 

• Könsfördelning inom den digitala ekonomin. 
• Funktionshindrade inom den digitala ekonomin.66 

 
Bedömningen av potentialen presenteras huvudsakligen som resonerande texter kring möjligheter 
och utmaningar, därmed inte som exakta siffror. Slutligen presenterar ICTS även regionala 
uppskattningar för fyra regioner i landet. Uppskattningen baseras på arbetsmarknads- och 
sysselssättningsstatik för dessa regioner vid basåret 2018. 
 

                                                       
65 Statistiken är främst hämtad från Statistics Canada. 
66 Se Statistics Canada (2018). Canadian Survey on Disability, 2017. 
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6 Analys av statistikmetoder och 
prognosverktyg 

I kapitlet presenteras Rambolls samlade analys av de tre analysverktyg som inkluderats i 
kartläggningen. 

6.1.1 Nationell och internationell arbetsmarknadsstatistik utgör 
grundläggande dataunderlag i de tre prognoserna 

Gemensamt för de tre prognosverktygen är att nationell och internationell arbetsmarknadsstatistik 
utgör ett grundläggande dataunderlag. Om prognosmetoderna för de tre prognosverktygen skulle 
applicerats på Sverige, skulle detta betyda att de statistiska klassificeringssystemen Standard för 
svensk yrkesklassificering (SSYK), Svensk utbildningsnomenklatur (SUN) och Standard för svensk 
näringsgrensindelning (SNI) i någon utsträckning bör inkluderas till dataunderlaget. Det finns en 
betydande fördel med att utgå ifrån denna typ av arbetsmarknadsstatistik, då det skapar 
möjligheter för att undersöka historiska trender. Tillvägagångssättet förordas även i International 
Telecommunications Guidebooks (2020) rapport Digital Skills Assessment Guidebook där det 
poängteras att varje lands förutsättningar och rådande struktur för datainhämtning bör bestämma 
vilken metod som ska tillämpas för kartläggning och prognostisering av digitala kompetenser. 
 
Utifrån de nationella och internationella klassificeringssystemen för arbetsmarknaden görs dock 
omarbetningar och avvägningar för att anpassa det tillgängliga statistikunderlaget, till att motsvara 
de yrkesroller och kompetenser som står i fokus för prognosen. Detta kan till exempel innebära att 
som i den kanadensiska rapporten addera särskilda branschkoder för att skapa nya, och från ett 
digitalt perspektiv relevanta branschdomäner vilka sedan utgör fokus för prognosen. Ett annat 
exempel är som att i prognosen för Irland kombinera yrkeskoder med fördelning av utbildningsnivå 
inom dessa, för att på så sätt göra uppskattningar hur stor andel inom vissa yrkeskategorier som 
kan tänkas bestå av personer med högre kompetenser. I den kanadensiska prognosen tillämpas en 
särskild typ av intressant bearbetning, där yrkeskategorier kombineras med data över särskilda 
kompetenser67 för att öka möjligheten till att fokusera på kompetenser snarare än yrkesroller. 

6.1.2 Prognosresultaten bygger på många typer av datakällor och 
iterativa valideringsprocesser 

För samtliga tre prognoser utgör kvalitativa inspel från experter och intressenter viktiga 
informationskällor för analysen. Även detta påpekas i ITU-rapporten (2020) som en viktig 
beståndsdel för både kartläggning och prognos av efterfrågan och utbud av digitala kompetenser. 
Inkludering av experter och intressenter är särskilt viktigt för att förstå framtidens teknologi och 
dess koppling till arbetsmarknaden, och likaså för att förstå förväntningar från ett 
näringslivsperspektiv. Det framträder tydligt att avstämningar med externa parter sker löpande och 
innebär en påverkan på bedömningar som görs i många olika delar av prognosen. Till exempel 
gällande olika antaganden som görs för att uppskatta efterfrågan av digitala kompetenser.  
 
Prognos är således en produkt av omfattande processer där kvantitativa data vägs mot kvalitativa 
data och där kvalitativa bedömningar sker i många olika former och på flera områden. I ett samtal 
med en representant för ICTC om det kanadensiska prognosverktyget framkom tydligt att 

                                                       
67 Genom att använda den amerikanska O*NET-databasen. 
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processen som lett fram till prognosresultatet i stor utsträckning inte går att sammanfatta, givet 
det totala antalet kvalitativa bedömningar och avstämningar som har skett under processens gång.  
 
En klar nackdel med denna typ av tillvägagångssätt är att prognosernas replikerbarhet över tid 
försvåras. Ett annat sätt att uttrycka det är att prognosmetodiken till stor del saknar extern validitet 
då kvalitativa bedömningar löpande avvägningar görs på basis av subjektiva, om än välunderbyggda 
perspektiv. Denna typ av tillvägagångssätt med iterativa valideringsprocesser mellan 
rapportförfattare och sakområdesexperter är dock svår att undgå.  
 
Arbetsmarknadsprognoser över efterfrågan och utbud, särskilt inom den snabbföränderliga digitala 
ekonomin, innebär att behandla många komplexa frågeställningar så som makroekonomiska 
förutsättningar globalt och nationellt, teknologiers genomslag, den rådande arbetskraftens 
förmåga till omställning, den nya och unga arbetskraftens drivkrafter och preferenser, policyklimat, 
företagens strategier, automatiseringsprocesser och så vidare. Att sedan väga samman dessa delar 
till ett slutgiltigt resultat innefattar att bedöma varje beståndsdels relativa betydelse.  

6.1.3 Webskrapning och enkäter används för att nyansera och 
komplettera prognosunderlagen 

I prognosverktygen används enkätresultat som kompletterande dataunderlag, och särskilt enkäter 
till arbetsgivare med syfte att förstå vilka särskilda kompetenser som efterfrågas. Inom ramen för 
den kanadensiska prognosen och Empiricas EU-prognos genomförs arbetsgivarenkäter just med 
detta syfte, medan flertalet enkäter lyfts in som sekundärdatakällor i den irländska prognosen. Ett 
tydligt syfte med enkäterna är att förstå företagens förväntningar och rådande behovsbilder inom 
det digitala området, som ett sätt att nyanserade och komplettera det övriga dataunderlaget. I 
Empiricas EU-prognos används enkäten till exempel huvudsakligen för att förstå företagens 
nuvarande arbetsstyrka utifrån ett kompetensnivåperspektiv, med frågor som berör andelen 
anställda som initierar innovativa projekt inom det digitala området. Med hjälp av ett större antal 
respondenter från näringslivet kan analysen göras i olika skärningar, till exempel hur denna andel 
ser ut inom olika näringslivsgrenar. För den kanadensiska prognosen tillämpas arbetsgivarenkäten 
med ett bredare syfte, till exempel genom att frågor som berör spetsteknologiers inverkan på 
företagens verksamhet, om företagens strategier utifrån ett digitalt perspektiv och om företagens 
rådande efterfrågan på särskilda kompetenser.  
 
Webskrapning tillämpas som kompletterande datagenererande metod i både Empiricas EU-
prognos och i den kanadensiska prognosen. Metoden har till exempel även använts i en ofta 
omnämnd prognos av konsultföretaget Burning Glass Technologies68 där efterfrågan på digitala 
kompetenser undersöks för den brittiska ekonomin. I korthet är metodens syfte att undersöka 
jobbvakanser kopplade till olika arbetsroller, kompetensprofiler eller spetskunskaper som till 
exempel särskilt mjukvaruanvändande, genom att scanna lediga vakanser utifrån särskilda sökord.  
 
Resultatet av skrapning av platsannonser på en eller flera sidor blir helt enkelt att få fram 
frekvenser av särskilt förekommande annonser, och även möjligheter att se historiska trender. 
Särskilt intressant är skrapningen inom ramen för Empiricas EU-prognos, där även historiska 
jobbannonser under senaste decenniet skrapas för tre EU-medlemsländerna. Med hjälp av detta 
kan efterfrågetrender urskönjas för till exempel särskilda kompetenser, bredare kompetensprofiler 
eller arbetsroller. I kombination med andra indata, kan denna information sedan ingå i 
framåtsyftande prognostisering på efterfrågesidan.  
 

                                                       
68 Burning Glass Technologies (2019) No Longer Optional: Employer Demand for Digital Skills 
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Värdet av webskrapning för att undersöka trender kring efterfrågan är dock högst beroende av 
definiering av relevanta sökord. Detta kräver ett betydande förarbete som exempelvis bör 
innefatta att koppla särskilda sökord med de kompetensprofiler eller arbetsroller som ämnas 
undersöka. I en snabbföränderlig digital ekonomi ställs även särskilda krav på kontinuerliga 
uppdateringar av relevanta sökord, men även avgränsningar av kompetensprofiler, för att se till att 
det som man vill mäta verkligen fångas upp genom skrapningen. Skrapning kan dock genomföras 
som en iterativ process, vilket bland annat har tillämpats inom ramen för den kanadensiska 
prognosen, där de jobbannonser som bedöms vara relevanta i ett första steg skrapas efter 
förekomst av särskilda ord, som sedan ger information om vilka sökord som bör ingå för nästa 
skrapning.  
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8 Bilagor 

8.1 Insatser i Singapore 

8.1.1 SkillsFuture Singapore  
För att bättre rusta Singapore i omställningen till en avancerad digital ekonomi grundades 2014 
den nationella rörelsen SkillsFuture Singapore (SSG)69. I grunden är SkillsFuture ett ekonomiskt och 
socialt strategiskt initiativ från den singaporianska regeringen med syfte att stötta landet i 
utvecklingen mot en avancerad ekonomi, samtidigt som initiativet också ska stärka och förse 
singaporianer med de förmågor de behöver för att fortsätta vara konkurrenskraftiga genom hela 
arbetslivet. Inom SkillsFuture-rörelsen finansieras flera program för att utveckla exempelvis små- 
och medelstora företag inom digitalisering och insatser för att skapa bättre kunskapsväxling mellan 
akademi och näringsliv.  
 
För att förbättra Singapores humankapital ansågs en kulturell förändring bland medborgare som en 
nödvändig del, i synnerhet vad gäller individers vilja att fortsätta lära och utvecklas efter en formell 
utbildning eller i mitten av karriären. SkillsFuture tar därför avstamp i att kompetens inte enbart 
består av en examen eller ett antal år av yrkeserfarenhet, utan att det är något som kan och 
behöver byggas på löpande under hela livet. SkillsFuture utgör därför grundstenen i landets arbete 
med att främja livslångt lärande bland medborgare och näringsliv. Det innebär att flera av de 
insatser Singapore bedriver för att främja digital spetskompetens är en del av SkillsFuture-strategin. 
Två sådana exempel, The Skills Framework for Infocomm Technology och TechSkills Acecelator 
Programme, presenteras mer ingående nedan. 

8.1.2 The Skills Framework for Infocomm Technology  
Som ett led i landets arbete för att främja livslångt lärande har offentliga och privata aktörer gått 
samman och utvecklat ett antal gemensamma ramverk för kompetenser och yrkesroller inom olika 
sektorer, varav ett inom informations- och kommunikationsteknik (IKT). Ramverket ”The Skills 
Framework for Incofomm Technology70” lanserades under 2017 efter nära samverkan mellan 
offentliga och privata aktörer. Syftet med ramverket är att ha bättre underlag att utgå ifrån vid 
planering och genomförande av kompetensförsörjningsinsatser, samt tydliggöra möjliga 
karriärvägar för studenter och yrkesverksamma.  
 
Ramverket är interaktivt och kan användas av såväl studenter och utbildningsleverantörer vid val 
av utbildningar som företag och yrkesverksamma vid beslut om fortbildningsinsatser. Inom 
ramverket finns sju identifierade huvudspår: Data, Infrastructure, Professional Services, Security, 
Sales and Marketing, Software och Applications Support. Under varje huvudspår finns 33 
identifierade underspår, bland annat System Analysis, Cloud Computing och Platform Engineering. 
Under varje underspår finns sedan 119 yrkesroller fördelade, bland annat Senior Platform Engineer, 
UX Designer och Cyber Risk Analyst. För varje yrkesroll finns sedan information om vad för typ av 
arbete det innebär och vilka kompetenser som efterfrågas för varje roll.  
 

                                                       
69 https://www.skillsfuture.sg/ 
70 Ramverket finns att se på: https://www.imda.gov.sg/cwp/assets/imtalent/skills-framework-for-
ict/index.html 
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Ramverket utgår från ett behov av att definiera yrkesroller och kompetenser för bättre 
beslutsfattande 
Utgångspunkten för arbetet med att utveckla ett ramverk var ett växande behov av att tydliggöra 
yrkesroller och karriärvägar samt vilka kompetenser som företagen såg behov av i dag och på sikt. 
Dels efterfrågades informationen av studenter och yrkesverksamma vid val av exempelvis 
utbildningar, dels av offentliga aktörer som ansåg att det saknades tillräcklig information om vilka 
typer av kompetenser som företagen efterfrågade för att kunna genomföra relevanta insatser. För 
att möta behovet beslutade Infocomm Media Development Authority tillsammans med SkillsFuture 
Singapore och Workforce Singapore att initiera en utvecklingsprocess för att etablera ett 
gemensamt ramverk för IKT-sektorn. I arbetet med ramverket involveras flera aktörer, såväl privata 
företag som akademi och utbildningsleverantörer, för att identifiera och definiera yrkesroller, 
kompetenser och potentiella karriärvägar. 
 
Ramverket antar ett kort- och långsiktigt perspektiv 
En generell utmaning inom techsektorn är att nya tekniker och metoder utvecklats fort, och att det 
är svårt att följa med i utvecklingen. För att säkerställa fortsatt relevans i förhållande till företagens 
behov av kompetens revideras därför ramverket var artonde månad, dels över vilken kompetens 
som efterfrågas i dag och på 2–3 års sikt.  
 
Offentliga insatser måste ta hänsyn till ramverket 
För att säkerställa en samstämmighet och gemensam förståelse mellan offentlig och privat sektor i 
vilka kompetenser som efterfrågas och krävs för vissa yrkesroller måste alla offentligfinansierade 
program inom IKT-sektorn utgå från ramverket, vilket innebär att samtliga program inom ramen för 
TechSkills Accelerator Programme tar avstamp i det. 

8.1.3 TechSkills Accelerator Programme  
Sedan 2016 drivs det nationella programmet TechSkills Accelarator Programme (TeSA) av 
myndigheten Infocomm Media Development Authority (IMDA) i strategiskt partnerskap med bland 
annat Workforce Singapore (WSG), SkillsFuture Singapore (SSG), industrirepresentanter och 
utbildningsleverantörer.  
 
Figur 7. Sammanställning över TechSkills Accelerator Programme 

Vad? Ett program som stöttar personer med eller utan IKT-kompetens att uppgradera och 
utveckla nya förmågor och kompetenser, förbli konkurrenskraftiga på 
arbetsmarknaden och möta företagens växande behov av digital kompetens 

Varför? Singapore saknar naturresurser, och ser humankapital som landets viktigaste resurs. 
TeSA ska ta ett helhetsgrepp om problemet med växande gap mellan utbud och 
efterfrågan och utgör del av SkillsFuture, ett initiativ från regeringen att skapa en 
kulturell förändring i medborgarnas och företagens syn på livslångt lärande 

Hur? • Ett antal delprogram med olika arbetsmodeller som både fokuserar på instegsjobb 
(personer utan IKT-bakgrund) och deepskilling/reskilling/upskilling av personer med 
IKT-bakgrund 

• Nära samverkan med företag, universitet och utbildningsleverantörer för att utröna 
och förstå behov 

När? 2016-tillsvidare 

Målgrupp Studenter, personer med arbetslivserfarenhet och personer i mitten av sin karriär 
(över 40 år) 

Finansiering Offentlig/privat 

Budget 120 miljoner singaporianska dollar för 2016–2019 
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Svårt att få företagen att se värdet av att kompetensutveckla personer i mitten av sin karriär 
I programmet är runt 60 företag medverkande i de olika delprogrammen, där en av de största 
utmaningarna är att få företagen att se värdet av livslångt lärande och att kompetensutveckla 
personer i mitten av sin karriär. De program inom TesA som har haft svårast att rekrytera företag är 
de insatser som riktar sig mot att kompetensutveckla äldre anställda. Det har därför blivit ett 
fokusområde för programmet under 2020. 
 
Sammantaget mycket goda resultat av programmet 
Programmet har som övergripande mål att överbygga gapet mellan utbud och efterfrågan på IKT-
kompetens och arbetar därför mot ett rörligt mål. Vid programmets start visade prognoser att det 
fattades 20 000 anställda inom sektorn, men till följd av expansiv digitalisering i landet uppskattas 
efterfrågan nu vara närmare 60 000. Sedan start har över 100 000 personer fått någon form av 
träning genom programmet, och runt 10 000 personer är just nu i eller har genomgått program för 
att placeras på en arbetsplats (job-placement). Ytterligare 5500 planeras genomgå en sådan insats 
de kommande tre åren. 
 
I efterföljande delkapitel presenteras de delprogram som bedrivs inom ramen för TeSA. 

8.1.4 TeSA: Professional Conversion Programme for ICT 
I Singapore finns ett flertal program för omskolning av yrkesverksamma från en sektor till en 
annan, så kallade Professional Conversion Programmes (PCP). Det är olika program för att omskola 
personer från arbeten inom icke-tillväxtsektorer till sektorer med bättre framtidsutsikter, där PCP 
for ICT är speciellt inriktad på att skola om personer till IKT. En av anledningarna bakom 
programmen är ett växande problem i Singapore att så kallade PMETs (Professional, Managers, 
Executives and Technicians) förlorar sitt arbete mitt i karriären till följd av dålig tillväxt i den sektor 
man är anställd i. I praktiken kan en PMET arbeta med allt från exempelvis projektledning inom 
konsultverksamhet till banktjänstemän eller som mellanchef på ett HR-företag. Programmet har 
breddats till att även finansiera insatser för att ställa om befintlig personal inom IKT-sektorn. 
 
Figur 8. Sammanställning över PCP for ICT 

Vad? Professional Conversion Programmes (PCP) är olika program för att omskola personer 
från arbeten inom icke-tillväxtsektorer till sektorer med bättre framtidsutsikter. PCP 
for ICT är speciellt inriktad på att skola om personer till IKT. 

Varför? Växande problem i Singapore att s.k. PMETs blir av med arbetet mitt i karriären till 
följd av dålig tillväxt i den sektor man är anställd. Programmet har utökats till att även 
fokusera på omskolning inom den befintliga sektorn. 

Hur? Två typer av metoder, som sker i samverkan mellan Workforce Singapore och IMDA, 
lärosäten, utbildningsleverantörer och företag: 
• Place-and-Train: Deltagaren anställs av ett deltagande företag innan undervisning 

påbörjas för den nya rollen 
• Attach-and-Train: Deltagaren får ta del av undervisning och arbetsrelaterade 

uppgifter innan anställning, genom samarbete med industripartners som erbjuder 
goda framtida jobbmöjligheter inom IKT-sektorn 

Efter att ha genomgått utbildningsinsatser kan deltagaren få arbete som t.ex. 
Software Developer, Network Engineer eller Mobile Application Developer. 

När? 2016-tillsvidare 

Målgrupp I huvudsak PMETs (Professionals, Managers, Executives and Technicians) i mitten av 
karriären 

Finansiering Offentlig/privat 

Budget Uppgift saknas 
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Två typer av metoder för omskolning, som sker i samverkan mellan myndigheterna Workforce 
Singapore och IMDA tillsammans med lärosäten, utbildningsleverantörer och företag, erbjuds till 
deltagaren och det medverkande företaget: 

• Place-and-Train: Deltagaren anställs av ett medverkande företag innan undervisning 
påbörjas för den nya yrkesrollen 

• Attach-and-Train: Deltagaren får ta del av undervisning och arbetsrelaterade uppgifter 
innan anställning hos ett medverkande företag, genom samarbete med industripartners 
som erbjuder goda framtida jobbmöjligheter inom IKT-sektorn 

 
För att ge företagen incitament att omskola befintlig personal erbjuds en högre statlig 
medfinansiering för anställda över 40 år 
En bidragande anledning till att målgruppen för insatsen förlorar sitt arbete istället för att erbjudas 
omskolnings- eller fortbildningsinsatser inom det företag man är anställd är för att gruppen ofta är 
äldre (över 40 år) och att det finns förutfattade meningar om gruppens förmåga att 
kompetensutvecklas och ställa om efter en viss ålder och tid i branschen. För att försöka angripa 
företagens förutfattade meningar och skapa incitament för fortbildning erbjuder programmet 
därför högre statligt stöd åt företag som väljer att behålla och omskola anställda över 40 år (upp till 
90% av lönen under on-the-job-training och för kursavgifter). 
 
Den omskolning som erbjuds individer är antingen sektoriell eller företagsspecifik och pågår mellan 3–
24 månader 
Längden på en PCP skiljer sig åt beroende på vad för typ av insats och vilket typ av utbildning som 
deltagaren behöver för att passa in i den nya arbetsrollen. Det innebär att en insats kan pågå från 
minst 3 månader upp till max 24 månader. En PCP kan vara sektoriell, vilket innebär att 
utbildningsleverantörer och lärosäten erbjuder allmänna utbildningsinsatser för yrkesroller som 
företagen uttrycker ett stort behov av (ofta Attach-and-train). Den kan också vara företagsspecifik, 
vilket innebär att PCP:n är skräddarsydd efter företagets enskilda behov med on-the-job-training 
och in-house training som en central del av insatsen (ofta Place-and-train). 
 
Det finns olika PCP att välja mellan för att möta företagens unika behov  
Då företagen som deltar kan ha olika behov av kompetens finns flera olika PCP att välja mellan, 
med olika fokusområden och kriterier för att delta. Till exempel kan deltagare gå en PCP inom 
Robotisering, där man kombinerar lärarledd undervisning på Robotics Automation Centre of 
Excellence (RACE) Academy under 3 månader med on-the-job-training hos deltagande företag 
under 3 månader. För att delta på en fördjupande PCP krävs särskilda förkunskaper hos deltagaren, 
exempelvis vad gäller tidigare utbildning eller praktisk yrkeserfarenhet. 

8.1.5 TeSA: Mid-Career Advanced 
Som en direkt följd av utmaningarna med att få företag att kompetensutveckla personer i mitten av 
sin karriär har TeSA under 2020 lanserat ett helt nytt delprogram som enbart riktar sig till personer 
över 40 år, antingen med eller utan bakgrund inom IKT. I programmet har IMDA ingått i 
partnerskap med 9 techföretag med god tillväxtkapacitet där deltagaren blir anställd av 
partnerföretaget som trainee och erhåller lön under insatsens längd (upp till 24 månader beroende 
på individens utgångsläge och arbetsrollens komplexitet och tekniska svårighetsgrad). Deltagarens 
träningsprogram består sedan av en kombination av lärarledd undervisning hos 
utbildningsleverantörer, on-the-job training på arbetsplatsen, coachning och vid behov 
utbildningsmöjligheter utomlands. 
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Figur 9. Sammanställning över Mid-Career Advanced 
Vad? Ett program särskilt inriktat på att kompetensutveckla personer i mitten av sin karriär, 

och att höja status bland företag i att fortbilda personer över 40 år 
Varför? Växande behov av att säkerställa att personer i mitten av sin karriär följer med i den 

digitala utvecklingen för att fortsätta vara konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden och 
att företag ska få bättre rekryteringsunderlag i arbetskraften. Behov av förändrad 
kultur bland företag för att främja livslångt lärande. 

Hur? • Offentlig/privat-partnerskap mellan IMDA och 9 techföretag med god 
tillväxtkapacitet  

• Deltagaren blir anställd av partnerföretaget som trainee och erhåller lön under 
insatsens längd (upp till 24 månader beroende på individens utgångsläge och 
arbetsrollens komplexitet och tekniska svårighetsgrad).  

• Består av en kombination av lärarledd undervisning, on-the-job training, 
mentorskap och vid behov utbildningsmöjligheter utomlands 

När? 2020-tillsvidare 

Målgrupp Personer över 40 år med eller utan IKT-bakgrund, och med en stark vilja att arbeta 
inom IKT-sektorn eller med teknik/IT-relaterade arbeten inom befintlig sektor 

Finansiering Offentlig/privat 

Budget Uppgift saknas 

 
Stor efterfrågan hos målgruppen 
Programmet har upplevt en stor efterfrågan bland målgruppen på denna typ av 
omskolning/omställningsinsatser inom IKT. Söktrycket på programmet har varit stort, 
ansökningarna som inkommit varit av hög kvalitet och har utgjort ett bra underlag för 
partnerföretagen att rekrytera trainees från. Det finns flera program inom TeSA som också riktar 
sig till målgruppen (över 40 år), men Mid-Career Advanced upplevs hittills vara det program som 
lyckats fånga upp de mest drivna och intresserade deltagarna. Detta tros bero på att programmet 
är renodlat och enbart riktas till målgruppen. 
 
Det har varit svårt att rekrytera företag, men rekryteringen har underlättats av företagens tidigare 
erfarenheter av TeSA-programmet 
Likt andra program inom TeSA utgör rekrytering av företag en viss utmaning, där det i Mid-Career 
Advanced varit särskilt svårt att rekrytera nya företag som inte tidigare varit i kontakt med TeSA. 
För att ge deltagarna bästa möjliga förutsättningar för en lyckad insats valde IMDA därför att i 
första hand utgå från företag som fått bäst resultat och utfall i andra TeSA-program som fokuserat 
på on-the-job training. Dessa kontaktades, varav 9 företag valde att ingå partnerskap med IMDA. 
 
Det har krävts ekonomiska incitament för att locka både målgrupp och företag 
Personer i mitten av karriären har en etablerad livsstil med högre utgifter och även en högre lön, 
samtidigt som företag har ett visst motstånd mot att fortbilda personer över 40 år. För att locka 
målgruppen till att vilja ta steget och omskola sig och företag att vilja vara med i programmet såg 
IMDA ett behov av att erbjuda ekonomiska incitament. Deltagare får därför lön utbetald under hela 
programmet, där graden av statlig medfinansiering varierar beroende på företagets lönesättning 
och deltagarens tidigare yrkeserfarenhet. 

8.1.6 TeSA: Critical Infocomm Technology Resource Programme Plus 
(CITREP+) 

För att öka utbudet av personer med den typ av spetskompetens som företagen efterfrågar erbjuds 
inom programmet CITREP+ statligt subventionerade kurser som ger fördjupade kunskaper 
exempelvis Artificiell intelligens (AI), cybersäkerhet eller Block Chain. 
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Figur 10. Sammanställning över CITREP+ 
Vad? Statligt subventionerade kurser som ger fördjupade kunskaper inom 

framtidsområden, t.ex. AI, cyber security eller Block Chain. 
 

Varför? För att stötta Singapores 200 000 anställda inom IKT att följa med i teknikutvecklingen 
och för att möjliggöra utveckling av specialistkompetens.  
 

Hur? • Lärosäten och utbildningsleverantörer ansöker om att få sina kurser CITREP-
certifierade. Dessa bedöms av IMDA i ett Skills Expert Panel utifrån relevans (att 
de möter industrirelevanta behov utifrån SkillsFuture Framework for ICT) och blir 
sedan inlagda i en databas där intresserade går in och söker kurser 

• Kursen måste bestå av minst 21 utbildningstimmar över max ett år 
• Minst 7 timmar interaktion online eller fysiskt (dvs. inte enbart föreläsningar)  
• Kurserna följs upp genom deltagarenkäter samt regelbundna uppföljningar som 

görs av IMDA 
• Deltagaren måste närvara vid minst 75% av utbildningstillfällena och klara kursen 

för att erhålla en CITREP+ certifiering som är erkänd av näringslivet 

När? 2016-tillsvidare 

Målgrupp Anställda/utbildade inom IKT som vill fördjupa sin kompetens inom ett visst område 

Finansiering Offentlig/privat/individ 

Budget Ej offentligt 

 
Kurserna uppskattas av deltagarna 
I deltagarenkäter framgår att kurserna har gett deltagarna fördjupade kunskaper inom relevanta 
områden och att mellan 80–90 procent av deltagarna överlag är nöjda med sin kurs. Det är en viss 
utmaning för IMDA att följa upp alla kurser och de som ansvarar för kurserna för att säkerställa 
kvalitet men deltagarenkäterna ger en indikation på vilka som behöver undersökas närmare. 
 
Programmet ser att det är en fördel att ha flera finansieringsformer för deltagare 
CITREP+ erbjuder olika finansieringsalternativ beroende på om deltagaren är företagssponsrad (det 
företag man är anställd hos betalar utbildningen) eller självsponsrad (individen betalar själv för 
utbildningen). Graden av medfinansiering från staten påverkas också om deltagaren är över 40 år 
(högre statligt stöd), om företaget som sponsrar är SMF (högre statligt stöd) eller ett större företag 
(mindre statligt stöd). Vid självsponsring delar deltagaren och staten på kostnaden för kursavgifter, 
där denna nivå påverkas av huruvida deltagaren är under 40 år (upp till 70% av kostnaden) över 40 
år (upp till 90% av kostnaden) eller heltidsstudent (upp till 100% av kostnaden). Deltagare kan 
också välja att enbart skriva ett kursprov för att på så vis erhålla CITREP+ certifiering. För detta 
krävs goda förkunskaper (som bedöms av IMDA vid ansökan) och deltagaren kan få upp till 70% 
subventionering av examinationskostnaden (100% för heltidsstudenter). 
 
Programmet har goda samarbeten med utbildningsleverantörer i andra länder  
I programmet erbjuds både onlinekurser och fysiska kurser. Till följd av Covid-19 har efterfrågan på 
onlinekurser ökat väldigt kraftigt, delvis på grund av fysisk distansering men också till följd av ett 
högre tryck på fortbildningsinsatser i allmänhet, vilket gjort det svårt för IMDA att möta 
efterfrågan. En framgång för programmet har varit det redan etablerade samarbetet med 
utbildningsleverantörer i andra länder (b.la. Storbritannien, Australien och USA) dit man snabbt 
kunnat omplacera personer och öka antalet deltagare. 
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8.1.7 TeSA: Tech Immersion and Placement Programme (TIPP) 
TIPP är en del av TeSA:s arbete för att öka utbjudet av IKT-arbetskraft med kompetenser som 
efterfrågas av företag. Huvudsakligt fokus är att omskola personer utan IKT-bakgrund till att vara 
anställningsbara för olika instegsjobb såsom Fullstack Developer, UX-Designer och olika arbetsroller 
inom Cyber Security. Inom programmet erbjuds dock även snabbutbildningar för redan utbildade i 
mer avancerade områden (såsom AI och Machine Learning), där det finns krav på vissa 
förkunskaper för behörighet. 
 
Figur 11. Sammanställning över TIPP 

Vad? TIPP är ett program som fokuserar på omskolning av personer från andra sektorer till 
IKT-sektorn och personer som vill genomgå upskilling inom IKT, genom att 
subventionerna korta och intensiva kurser.  
 

Varför? Växande behov av anställningsbara personer inom IKT-sektorn. 
 

Hur? • IMDA har ingått partnerskap med företag och skolor som erbjuder de 
efterfrågade ämneskunskaperna 

• Deltagaren får kursen subventionerad (upp till 70%) 
• Fokus på korta och intensiva utbildningar och kurser (heltid/deltid) i t.ex. Data 

Science, Applied Artificial Intelligence, Full Stack Web Development, User 
experience design och Cyber Security. 

• Samarbete med training-providers utomlands möjliggör för singaporianska 
medborgare boende i andra länder att gå programmet på plats i det landet 
 

När? 2016-tillsvidare 

Målgrupp 

Individer som vill byta karriär och snabbt fortbilda sig i förberedelse för en ny och mer 
avancerad arbetsroll. Individer med passion och en idé för ett techstart-up eller har 
intresse att ansluta sig till ett techstart-up. 
 

Finansiering Offentlig/individ 

Budget Ej offentligt 

 
Viss kritik mot program som fokuserar på snabbutbildningar 
Det finns en viss kritik mot korta och intensiva utbildningar från verksamma i branschen och från 
lärosäten som bedriver längre utbildningsprogram på högre nivåer. IMDA tar till sig av kritiken, 
men har valt att fortsätta erbjuda programmet på grund av att det tillgodoser ett behov hos 
målgruppen att snabbt kunna öka sin anställningsbarhet för en roll i en sektor med hög 
tillväxtkapacitet och företagens behov av anställningsbar arbetskraft. 
 
Programmet är öppet för singaporianska medborgare i andra länder genom samarbete med 
internationella utbildningsleverantörer 
I led att öka utbudet av arbetskraft i Singapore med IKT-kompetenser har programmet utökats till 
att även gälla singaporianska medborgare boende i andra länder. Genom samarbete med training-
providers utomlands (t.ex. Australien, USA och Israel) kan singaporianer få ta del av 
subventionerade kurser, vilket IMDA hoppas ska bidra till att fler ser möjligheterna som finns i 
hemlandet och att fler flyttar tillbaka till Singapore för arbete inom IKT. 

8.1.8 TeSA: Company-led training 
Company-led-training är ett program där företag har möjlighet att med statlig medfinansiering 
skräddarsy träningsprogram utifrån företagens egna behov. Det innebär att varje träningsplan är 
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individuell och utgår från företagens förutsättningar och deltagarens intresse och passion att lära. 
 
Figur 12. Sammanställning över Company-led training 

Vad? Program som fokuserar på att kompetensutveckla personer inom IKT-sektorn, i 
synnerhet inom nya områden såsom AI, IoT, Data Analytics och Cybersecurity, genom 
utbildning och strukturerad on-the-job-training 

Varför? För att möta behovet av att accelerera kompetensutvecklingen för att möta 
företagens behov idag och kommande 2–3 år (enligt SkillsFramework for ICT sector).  

Hur? • IMDA ingår partnerskap med företag (både inom IKT-sektorn och i andra sektorer 
med relevanta IT-tjänster) där staten medfinansierar deltagarens lön som trainee 
hos företaget och eventuella kursavgifter för lärosäten/training-providers 

• Insatsen pågår i max 6 månader för deltagare med mindre än 3 års 
arbetslivserfarenhet och max 12 månader för deltagare med mer än 3 års 
erfarenhet 

• Företagen är inte ålagda att anställa deltagaren efter att traineetjänsten är 
avslutad, men det uppmuntras starkt av IMDA 

När? 2016-tillsvidare 

Målgrupp Personer med IKT-bakgrund med vilja och driv att kompetensutvecklas, till exempel för 
att kunna ta sig en ny roll som kräver djupare kunskaper. 

Finansiering Offentlig/privat 

Budget Ej offentligt 

 
Varje deltagande företag kan skräddarsy sitt utbildningsprogram 
Varje företag har möjlighet att skräddarsy deltagarens träningsprogram efter det egna behovet. 
Det innebär att varje enskilt företag kan specificera vilka eventuella externa kurser deltagaren 
behöver genomgå för att passa in i den tilltänkta rollen, och komplettera detta med on-the-job 
training och mentorskap under tiden deltagaren är anställd som trainee. IMDA bedömer och 
granskar företagens träningsprogram för att säkerställa att de håller god kvalitet och att varje 
enskild deltagare är väl införstådd i programmets upplägg.  
 
Fördel att kombinera djupdykande utbildning med strukturerad on-the-job-training för att snabbt ge 
personer efterfrågad spetskompetens 
IMDA ser att en fördel med programmet är att deltagaren får möjlighet att läsa fördjupande kurser 
inom s.k. framtidsområden i kombination med strukturerad on-the-job training, där de nya 
kunskaperna direkt får omsättas till praktisk erfarenhet hos företag i stort behov av kompetensen, 
t.ex. inom AI, Deep Learning och Cyber Security. Vid uppföljning av individer som deltagit i 
programmet framgår att de har fått fördjupad kompetens inom ett eller flera områden och högre 
lön än tidigare. 
 
Programmet har breddats till att inkludera medfinansiering för att främja utbudet av personer med 
Digital Leadership Skills 
För att möta företagens behov av IKT-personal med ledarskapsförmågor har programmet breddats 
till att även erbjuda medfinansiering för kurser och on-the-job-training med fokus på att främja s.k. 
Digital Leadership Skills. Det innebär att IMDA även ger medfinansiering åt företag som väljer att 
inkludera s.k. soft skills och ledarskapsutbildningar i de individuella träningsplanerna. 

8.1.9 SkillsFuture Earn and Learn Programme (ELP) 
SkillsFuture Earn and Learn Programme är en del av TeSA och SkillsFuture. Det är en så kallat work-
study-programme med syfte att stärka studenter i övergången från studier till arbete. 
 



<Digital Spetskompetens> 
  

 

En blick mot horisonten  64 

Figur 13. Sammanställning över ELPc 
Vad? Ett ”work-study”-program som syftar till att ge nyexaminerade studenter en kickstart i 

karriären genom att erbjuda anställning i kombination med fördjupande studier, on-
the-job-training och mentorskap. 

Varför? För att möta ett behov av att stärka nyexaminerade studenter på arbetsmarknaden 
genom att underlätta för dem att fortare få relevant arbetslivserfarenhet. 

Hur? • Under programmet arbetar deltagarna heltid med full lön som trainee och 
erhåller träning genom lärarledd undervisning, strukturerad on-the-job-training 
och arbetsplatsbaserade projekt som möjliggör för deltagarna att fördjupa sina 
kunskaper direkt på arbetsplatsen. 

• Vid slutet av programmet erhålles ett diplom/certifikat erkänt av industrin 
(Advanced eller Specialist Diploma) 

• Sedan start har totalt 4200 studenter genomgått programmet med 1000 företag 
registrerade som arbetsgivare (siffror från 2019). 

• Drivs av SkillsFuture Singapore och IMDA i samverkan med företag, lärosäten och 
training-providers. 

När? 2015-tillsvidare 

Målgrupp Examinerade från Polytechnics och Institute of Technical Education (ITE) inom minst 
tre år från ansökningsdatum 

Finansiering Offentlig/privat 

Budget Ej offentlig 

 
Fördjupande utbildningar med yrkesfokus i kombination med traineeprogram underlättar 
studenternas övergång till arbete 
En utmaning i Singapore är att IKT-sektorn ”greppar efter samma frukter”, där företagen i första 
hand vill anställa IKT-utbildade med ett par års arbetslivserfarenhet. Programmet ska därför bidra 
till att stärka nyexaminerade i övergången från akademisk kunskap till att omsätta dessa kunskaper 
i praktiken och därigenom underlätta övergången från studier till anställning. Kombinationen med 
fördjupande studier i yrkesrelevanta ämnen och on-the-job-training har visat sig vara en 
uppskattad metod. 
 
Studie visar att nyexaminerade som genomgått programmet har högre lön än studenter som inte gått 
programmet 
I en studie gjord 2019 framgår att nyexaminerade som genomgått programmet och erhållit ett ELP 
diplom/certifikat ett och ett halvt år efter programmets slut i snitt har 10 procent högre lön i 
jämförelse med nyexaminerade som inte genomgått programmet (och istället fått anställning 
direkt). Studien menar att det påvisar att företagen värderar den kapacitetsuppbyggnad inom 
industrirelevanta ämnen (såsom AI, machine learning och cyber security) som programmet ger de 
nyexaminerade.         
 
För att ge företagen incitament att delta i programmet ges ekonomiskt stöd och ett ”sign-on”-bidrag 
vid programmets avslut 
Under programmet anställs deltagaren som trainee hos ett deltagande företag. För att öka 
incitamenten för företagen att delta kan IMDA bevilja ett stöd på upp till 15,000 SGD per deltagare 
för att täcka ökade kostnader till följd av utveckling och genomförande av on-the-job-traning, 
mentorskap och interna kurser. Företagen är inte ålagda att anställa deltagaren efter att 
traineetjänsten är avslutad, men det uppmuntras starkt av IMDA och vid en lyckad anställning 
erbjuds deltagaren ett sign-on bidrag på 5,000 SGD. 
 
 



<Digital Spetskompetens> 
  

 

En blick mot horisonten  65 

8.1.10  AI Apprenticeship Program (AIAP) 
Ett AI-program för att främja utbudet av AI-specialister som drivs av det nationella centrumet AI 
Singapore. 
 
Figur 14. Sammanställning över AIAP 

Vad? AIAP är ett intensivt program för deepskilling inom AI (och relaterade ämnen) där 
utvalda deltagare ges möjlighet till fördjupade kunskaper och praktisk erfarenhet av 
att arbeta med industriprojekt. 

Varför? AI Singapore är ett offentligfinansierat nationellt program startat 2017 för att 
accelerera utvecklingen av industriledd AI i landet. Det visade sig vara en stor 
utmaning att rekrytera personer med AI-kompetens. 
En lösning på problemet var att starta ett eget lärlingsprogram där deltagare tränas in-
house till industriredo AI-specialister genom företagsprojekt 

Hur? Rekrytering sker genom ett test i programmerings-kunskaper där mellan 30–50 
personer (per omgång) får genomgå: 
• 2 månaders AI-kurser, vilket inkluderar lärarledd undervisning och eget arbete på 

plats hos AI Singapore inom områden som Deep Learning, Machine Learning och 
programmering  

• 7 månaders on-the-job-training hos AI Singapore, där deltagarna får arbeta med 
att lösa verkliga AI-problem där det saknas marknadslösningar idag  

• Månadsvis stipendium på 3,500-5,500 SGD beroende på deltagarens tidigare 
kunskap och erfarenhet 

När? 2018-framåt (ca 300 sökande per omgång) 
200 deltagare hittills (år 2020) 

Målgrupp Personer med programmeringserfarenhet på medelnivå (oavsett hur dessa har 
förvärvats och tidigare utbildnings- eller yrkesbakgrund) 

Finansiering Offentlig/privat 

Budget AI Singapore 150 milj. SGD, AIAP ca. 7,5 milj. SGD (för 200 deltagare) 

 
Programmet utgör en del i arbetet för att främja spetskompetens 
AIAP riktar sig till individer med programmeringserfarenhet, oavsett hur dessa har förvärvats. 
Majoriteten av de antagna är självlärda och arbetar inom flera olika yrken och med olika 
utbildningsbakgrund, såväl jurister som ingenjörer återfinns bland deltagarna. För att underlätta 
för fler att söka programmet har AI Singapore utvecklat en 12-månaders ”self-learning roadmap” 
med information om kurser och litteratur att ta del av för att förbereda sig för urvalstesterna. I 
genomförandet av programmet har AI Singapore sett att bristande kvalitet i dataunderlaget utgör 
ett problem för arbetet med AI-lösningar, vilket har gjort att ett systerprogram inriktat på att ge 
deltagare fördjupande kunskaper inom Data Science, AI Data Apprenticeship Programme (AIDP), 
startats under 2020. 
 
Deltagare tränas in-house hos AI Singapore tillsammans med företag 
För att säkerställa att programmet håller önskvärd kvalitet genomförs all träning in-house hos AI 
Singapore. Det skiljer AIAP från många andra lärlingsprogram där deltagare placeras hos ett 
företag. Inom AIAP kommer företagen till AI Singapore med sitt AI-problem (ofta inom ramen för 
flaggskeppsprogrammet 100 experiments: verkliga industriproblem som det saknas 
marknadslösningar för). Deltagarna får arbeta i team i nära dialog med företagens egna 
ingenjörer/utvecklare och AI Singapores egna AI-specialister, där man sett att programmets 
utformning skapar en stark sammanhållning hos deltagarna, vilket även bidragit till att det bildats 
lokala AI-nätverk av deltagare som genomgått programmet. 
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Deltagande företag önskar anställa deltagare efter programmet avslutas, men multinationella 
företag är snabba på att fånga upp deltagarna 
Efter grundandet av AI Singapore mötte programmet flera utmaningar, i synnerhet kopplat till det 
bristande utbudet av singaporianer med AI-kompetens och den höga efterfrågan från företag. Det 
gjorde att AI Singapore själva hade svårt att rekrytera den personal som krävdes då man inte kunde 
tävla mot de löner och villkor som multinationella företag erbjöd. Samma problematik står nu de 
deltagande företagen inför. De flesta är små- och medelstora företag som önskar anställa personer 
som genomgått programmet och bidragit till att lösa deras AI-problem men har svårt att erbjuda 
tillräckligt konkurrenskraftiga löner och villkor i förhållande till stora företag såsom Microsoft och 
Google. 
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8.2 Insatser i Kanada 

8.2.1 Career Ready 
I Kanada finns det kortare karriärsprogrammet Career Ready. Programmet har ett tredelat syfte att 
stärka studenter, öka kunskapsväxlingen mellan akademi och näringsliv samt stärka små- och 
medelstora företag. 
 
Figur 15. Sammanställning över Career Ready 

Vad? Studenter inom IKT/STEM-utbildningar (kandidat- och masternivå) får en statligt 
subventionerad 4-månaders anställning hos medverkande företag. 

Varför? Behov av att bättre sammanlänka akademin med företagens verklighet för att öka 
industrirelevansen i utbildningar. För att möta behovet av att stärka studenter i 
övergången från studier till arbete 

Hur? • Detta program drivs av den icke-vinstdrivande IKT-medlemsorganisationen 
TECHNATION inom ramen för organisationens arbete med kompetensutveckling 
(ITAC Talent). 

• Studenter ansöker till programmet och matchas med ett medverkande företag 
utifrån kompetens och intresse 

• Om matchningen blir lyckad skrivs avtal och studenten blir anställd med lön under 
4-månader för att arbeta i ett särskilt projekt hos företaget (ofta kopplat till AI 
eller Cyber Security) 

• Statligt subventionerad lön upp till 50% (max $5,000) eller utökad subvention upp 
till 70% (max $7,000) om studenten tillhör underrepresenterade grupper (b.la. 
kvinnor, nyanlända, personer med funktionsvariationer) 

När? 
2019–2022 (tre omgångar per år: vår, sommar, höst) 
Sedan start har över 3000 studenter genomgått programmet fördelat på mer än 700 
företag (framförallt SMF och scale-ups) 

Målgrupp Studenter inom IKT/STEM-utbildningar 

Finansiering Offentlig/privat 

Budget 700 miljoner kanadensiska dollar 

 
Programmet möter ett behov hos målgruppen och har gett mycket goda resultat 
I uppföljningar av programmet framgår att såväl studenter som företag är mycket nöjda med 
programmets upplägg och genomförande. Majoriteten av studenterna uppger att anställningen 
gett dem värdefulla insikter i vad för typer av kompetenser företagen efterfrågar och en bättre 
förståelse för de befintliga möjligheterna inom den egna utbildningen, exempelvis i val kring 
fördjupningskurser och fokusområde för examensprojekt. Många av de studenter som deltagit har 
även fått fortsatt anställning hos företagen efter att programperioden avslutats. 
 
Flera synergieffekter uppstår i programmet 
Programmets största framgång har varit de synergieffekter som uppstått genom studentens 
anställning. Till exempel uppger flera företag (i synnerhet SMF och scale-ups) att de har kunnat 
vidareutveckla den egna verksamheten och sina produkter till följd av att studenten kommit med 
nya, färska innovativa idéer och förslag på lösningar. Utöver att företagen upplever en förstärkt 
intern kapacitetsuppbyggnad genom studentens närvaro, uppger även lärosäten att programmet 
bidrar till en positiv kunskapsväxling mellan akademi och näringsliv genom att studenter kommer 
tillbaka till studierna med färska företagserfarenheter inom exempelvis AI, Machine Learning och 
Cyber Security. 
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För att skapa bättre förutsättningar för en fortsättning av programmet, utvecklas en AI-lösning för 
effektivare matchning av studenter och företag 
Den mest tids- och resurskrävande administrativa delen av programmet är matchningsprocessen 
som inkluderar tusentals studenter och hundratals företag. För att skapa bättre förutsättningar för 
en förlängning av programmet utvecklas nu en AI-lösning som en direkt spinn-off av programmet, 
där en algoritm automatiskt genomför matchningen utifrån ett antal parametrar. 

8.2.2 The Cyber Security Skills Framework 
The Cyber Security Skills Framework är ett gemensamt offentlig-privat initiativ att ta fram ett 
gemensamt ramverk för yrkesroller och kompetenser inom cybersäkerhet. Arbetet drivs av 
branschorganisationen TECHNATION i samverkan med akademi, företag och myndigheter. 
 
Figur 16. Sammanställning över The Cyber Security Skills Framework 

Vad? Ramverk som fastslår yrkesroller och kompetenser inom Cyber Security 

Varför? Företag i Kanada uppger stor brist på arbetskraft inom Cyber Security, men det saknas 
tillräcklig information om vad för yrkesroller och vilka kompetenser inom området 
som det råder brist på.  
Finns behov av att förtydliga yrkesroller och kompetenser inom Cyber Security, för att 
möjliggöra effektivare insatser och för att öka utbudet av efterfrågad kompetens. 

Hur? • TECHNATION har genom offentlig medfinansiering grundat ”National Cyber 
Security Alliance”, ett nätverk bestående av offentliga aktörer, företag och 
akademi som tillsammans ska arbeta för att etablera en plattform och ekosystem 
för utbildning, kompetensutveckling och arbete inom Cyber Security  

• Nätverket ska tillsammans ta fram ett ramverk som ska öka attraktiviteten för 
arbeten inom Cyber Security genom tydligare information om yrken, karriärvägar 
och efterfrågande kompetenser 

• Ramverket ska fastställa nationella standarder för yrkesroller, se över 
möjligheterna för certifiering och skapa bättre förutsättningar för kunskapsväxling 
mellan akademi och näringsliv 

När? 2019–2021 

Målgrupp Studenter, yrkesverksamma, företag, akademi  

Finansiering Offentlig/privat 

Budget Uppgift saknas 

 
Samtliga organisationer, offentliga som privata, är i stort behov av ett förtydligande kring vad Cyber 
Security innefattar 
Ramverket utgår från ett behov av att förtydliga vad det innebär att arbeta inom domänen Cyber 
Security. Beslutsfattare har uppfattat ett stort behov hos företag att öka utbudet av arbetskraft, 
men att det saknas en tydlig bild och statistik över vad för typer av yrkesroller och kompetenser 
inom domänen som företagen efterfrågar. TECHNATION såg att företagen inte heller själva kunde 
uttrycka vad de behövde, vilket delvis grundades i att Cyber Security är ett komplext område som 
inte bara kräver förståelse för tekniska lösningar (programmeringskunskap) utan också en 
förståelse för vad de tekniska lösningarna ska skydda (specifik sakkunskap inom varje 
bransch/företag). TECHNATION ser därför ett fortsatt behov av att arbeta med att sammanlänka 
teknisk expertis inom IT med bransch/sektorspecifik kunskap som t.ex. företagsekonomi och 
juridik. 
 
Genom ramverket hoppas parterna skapa bättre förutsättningar för riktade insatser inom området 
För att bättre kunna tillgodose företagens behov av arbetskraft inom Cyber Security, hoppas 
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parterna genom ramverket etablera gemensamt erkända yrkesroller och kompetenser som kan 
ligga till grund för beslut om riktade insatser, till exempel för upskilling/deepskilling av befintliga 
anställda och bättre kursutbud för studenter. 
 
Ett liknande initiativ ska startas för AI: AI Pathways 
I arbetet med ramverket för Cyber Security identifierades även ett stort behov av att skapa samsyn 
kring ”Skills for AI”. TECHNATION har därför beviljats offentlig finansiering för att tillsammans med 
akademi och näringsliv öka medvetenheten och attraktiviteten för AI genom att ta ett steg tillbaka 
och definiera AI som domän, vilka yrkesroller det inkluderar och vilka kompetenser som krävs och 
efterfrågas för att möjliggöra bättre förutsättningar för riktade insatser. 
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8.3 Insatser i Nederländerna 

8.3.1 Make IT Work 
Make IT Work är ett omskolningsprogram med fokus på högutbildade. 
 
Figur 17. Sammanställning över Make IT Work 

Vad? Personer med examen från högskola/universitet får genomgå intensiv utbildning för 
arbete som Software Engineer, Cyber Security Specialist eller Business & Data 
Analytics Specialist. 

Varför? Det råder missmatch på arbetsmarknaden, där arbetslösheten är hög bland personer 
med kandidat- eller masterexamen och där IKT-sektorn har stort behov av arbetskraft. 
Make IT Work startades för att bidra till att överbrygga gapet genom omskolning av 
högutbildade med olika utbildningsbakgrund till arbeten inom IKT. 

Hur? • Drivs av Amsterdam University of Applied Sciences i samverkan med 
medverkande företag 

• 5 månaders intensiv utbildning på högskola, där lärarledd undervisning 
kombineras med praktiskt arbete i företagsprojekt 

• Efter utbildningen får deltagaren 6-månaders anställning med marknadsmässig 
lön hos ett medverkande företag  

• Deltagaren får ett diplom/certifikat efter utbildningen 

När? 

2015-framåt (sedan 2017 drivs programmet utan offentlig medfinansiering) 
Programmet ska lanseras på flera platser i landet och drivas av andra Universities of 
Applied Sciences  
• 136 medverkande företag från olika sektorer (även offentliga myndigheter och 

departement) år 2020 

Målgrupp Personer med kandidat-, master- eller doktorsexamen som vill skola om sig till ett 
arbete inom IKT 

Finansiering Privat/individ 

Budget Årlig budget om ca 1 miljon euro (beroende på antal deltagare) 

 
Stor spridning i deltagarnas tidigare erfarenheter och utbildningsbakgrund 
Sedan start har över 600 personer genomgått programmet, där utbildningsbakgrund och tidigare 
arbetslivserfarenheter varierar. Programmet ställer inga krav på deltagarnas tidigare erfarenhet 
eller ämneskunskaper, vilket innebär att det bland deltagarna finns såväl biologer som statsvetare 
och ekonomer som önskar byta inriktning till ett arbete inom IKT. Även ålder varierar bland 
deltagarna, där yngsta deltagaren varit 21 år och den äldsta 63 år. Medelåldern bland deltagare är 
31 år, och kvinnor utgör 1/3 av deltagarna. 
 
97 procent av deltagarna är kvar på företaget efter programmet 
För att säkerställa att programmet ger ett mervärde för företagen och att deltagare får relevanta 
kunskaper genomförs regelbundna uppföljningar och utvärderingar av programmet. I dessa 
framgår b.la. att 92 procent av deltagarna genomför 6-månaders anställning på det medverkande 
företaget efter utbildningen har avslutats och att 97 procent av deltagarna får fortsatt anställning 
efter 6-månadersperioden. De goda resultaten har lett till att Make IT Work nu ska lanseras på flera 
platser runt om i Nederländerna för att så småningom lanseras nationellt. Programmet ser även 
över möjligheterna att expanderas till att täcka fler yrkesområden inom IKT. Den nationella 
lanseringen ses som viktig, i synnerhet för att stärka certifieringens betydelse. 
 
En framgång i programmet är balansen mellan risk och nytta för parterna 
I början av programmet fanns svårigheter att rekrytera företag då dessa såg för stora risker att på 
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förhand anställa en person utan att veta hur personen kommer att fungera i yrkesrollen. 
Programmet designades därför om. Processen innefattar nu en urvalsprocess (med onlinetester av 
b.la. analytisk och numerisk förmåga) och rekrytering (sköts av University of Applied Sciences), där 
utvalda deltagare senare får möta företagen under ett matchningsevent. På eventet nätverkar 
företag och deltagare för att senare boka in fortsatta möten om gemensamt intresse finns. Efter 
detta skrivs ett s.k. ”letter of intent” (avsiktsförklaring) mellan parterna, där man kommer överens 
om villkor för 6-månadersanställningen efter utbildningen. I uppföljningar har programmet sett att 
företagen ser det som särskilt viktigt att under matchningsprocessen få svar på frågor om varför 
deltagaren vill börja arbeta inom IKT just nu. 

8.3.2 Hybridlärare inom IKT 
Hybridlärarprogram är ett initiativ för att möta lärarbristen, och därigenom bristen på arbetskraft 
samt stärka små- och medelstora företag genom att anställda får värdefulla kunskaper inom 
pedagogik, didaktik och lärande. Det finns flera olika typer av hybridlärarprogram i Nederländerna 
med olika aktörer involverade och med olika finansieringsmodeller, varav exemplet nedan är ett av 
de senast lanserade inom IKT-sektorn. 
 
Figur 18. Sammanställning över Hybridlärare inom IKT 

Vad? Yrkesverksamma inom IKT får praktisk träning och utbildning för att kunna ta arbete 
på deltid som lärare inom sitt specialistområde. 
Programmen drivs på flera platser i Nederländerna och av olika organisationer, varav 
detta exempel (som specifikt riktar sig till högre utbildningsnivåer) drivs av 
yrkeshögskolorna Inholland Academy och ITPH Academy med finansiering från 
arbetsmarknadsfonden för IKT-sektorn (CA-ICT) 

Varför? Det råder stor brist på arbetskraft inom IKT i Nederländerna. Det råder även brist på 
lärare inom yrkesutbildningar för IKT vilket leder till lägre antal antagna till 
utbildningar och att utbildningarna kan få lägre kvalitet och inte svara mot 
arbetsmarknadens behov. Det råder särskild brist på lärare på högre nivåer inom IKT 
vilket leder till sämre möjligheter för personer att fördjupa sina kunskaper. 

Hur? • Yrkesverksamma får ta del av 6 månaders subventionerad träning (3,345 euro 
med 50% subvention) för att efter programmet kunna ta anställning under en 
eller ett par dagar/kvällar i veckan som lärare inom sitt specialistområde. 

• Programmet består både av utbildningstillfällen och on-the-job-training där 
deltagaren får coachning och genomför olika praktiska moment 

• Efter 6 månader sker slututvärdering och vid godkänt resultat får deltagaren ett 
hybridlärarcertifikat  

När? 2020-tillsvidare 

Målgrupp Anställda inom IKT 

Finansiering Offentlig /individ 

Budget Uppgift saknas 

 
Programmet skapar flera mervärden, både för deltagare och företag  
I uppföljningar med IKT-anställda som hittills genomgått programmet och deras arbetsgivare 
framgår att programmet ger flera mervärden för såväl deltagare som företag. Exempelvis uppger 
deltagare att de har fått nya värdefulla kompetenser inom didaktik, pedagogik och hur man 
designar och utför lärande moment samt att man upplever en positiv personlig utveckling genom 
programmet. Arbetsgivare uppger i sin tur att de anställda återvänder till arbetsplatsen med 
kunskaper av stort värde för den egna verksamheten, genom att den anställde har erhållit 
kvalificerad kompetens för att exempelvis kunna driva intern kompetensutveckling av kollegor 
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samt genom den automatiska kunskapsväxling som sker genom den anställdes deltidsjobb som 
lärare på yrkeshögskola. 
 
Digital plattform ska underlätta för rekryteringen av hybridlärare inom IKT 
För att skapa bättre förutsättningar för rekrytering av hybridlärare inom IKT har en digital plattform 
skapats där yrkeshögskolor och utbildningsleverantörer kan matchas med hybridlärare för 
exempelvis gästföreläsningar och anställning. Plattformen kan även användas för att skicka ut 
förfrågningar om korttidskontrakt vid till exempel sjukdom eller ledighet. Alla som erhåller ett 
certifikat som Hybridlärare inom IKT kan registrera sig i plattformen. 
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8.4 Insatser i Danmark 

8.4.1 Digital Dogme 
2018 startade några danska storföretag den tvärsektoriella föreningen Digital Dogme. Syftet var att 
minska det digitala kompetensgapet i Danmark som har ökat under de senaste år. Idag saknar 
ungefär vart fjärde företag personal med rätt digitala färdigheter. Föreningens vision är att främja 
företagens digitala kompetenser genom att stärka Danmarks roll som digital pionjär. Målet är att 
årligen skapa 500 nya IT-talanger. 
 
I början var medlemskap i föreningen avgiftsfritt. 2020 infördes medlemsavgifter och föreningen 
tog dessutom emot cirka 7,4 miljoner i bidrag från Industriens Fond. Den ökade finansieringen ska 
bygga upp den grund som Digital Dogme behöver för att kunna fortsätta sin verksamhet under 
flera år och verkligen bidra till att minska den digitala kompetensklyftan på arbetsmarknaden. 
 
Idag erbjuder Digital Dogme diverse nätverk, evenemang och e-Learning inom fyra områden: 

• Cybersäkerhet 
• Världsledande IT-kompetens 
• Digital transformation, och 
• Teknisk förståelse och digitalt tänkesätt. 

 
Medlemsföretagens anställda kan delta i insatserna. Generellt går det så till i praktiken att 
företagen väljer ut ett antal internt ambitiösa medarbetare som saknar särskild IT-bakgrund. 
Genom Digital Dogmes insatser ska de inom ett år höja sina IT-kunskaper på så sätt att de därefter 
har möjlighet att hantera och arbeta med IT-kritiska uppgifter i företaget. 
 
Resultat och viktiga lärdomar 
Sedan januari 2020 har Digital Dogmes insatser blivit mer omfattande och antalet medlemmar har 
ökat. I början av 2020 tog Digital Dogme emot finansiering från Industriens Fond, totalt ca. 7,4 
miljoner DKK fördelat på tre år. Föreningen har dessutom infört medlemsavgifter, något som de 
inte gjort förut. Enligt en företrädare för insatsen så är deras förhoppning att kunna försörja sig 
enbart på medlemsavgifterna, det vill säga utan övrig extern finansiering.  
 
Digital Dogme har under året infört en digital utbildning som de kallar Learning Academy. 
Deltagarna ska genom utbildningen få fördjupade och avancerade digitala färdigheter. Sedan 2020 
publicerar Digital Dogme också en kompetensbarometer. Barometern sammanställer 
arbetsmarknadens behov av digital kompetens, med särskild fokus på företagens efterfrågan efter 
digitala integratorer och digitala specialister. Enligt barometern saknade 18 procent av företagen 
digitala integratorer 2019 samtidigt som enbart 6 procent saknade digitala specialister. Det innebär 
att det finns ett komptetensgap på dansk arbetsmarknad. Något som Digital Dogme ämnar bidra till 
att lösa. Enligt en företrädare för insatsen kommer Digital Dogme att fortsätta publicera 
kompetensbarometern årligen för att belysa utvecklingen. 
 
Enligt föreningens företrädare har företagen i Danmark uppskattat Digital Dogme, särskilt 
storföretagen. Det saknas enligt honom befintliga motsvarande statliga insatser. Han framhäver att 
statens befintliga insatser generellt är för kortsiktiga och trångsynta. Exempelvis har staten nästan 
enbart fokus på ”STEM”-områden, samtidigt som digital spetskompetens saknas inom ett mycket 
bredare fält. Insatsen har däremot inte utvärderats än, men utvärderingar och uppföljningar 
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planeras. Under 2021 planeras den första uppföljningen av insatsens effekter publiceras.71 
 
Figur 19 Sammanställning över Digital Dogme 

Vad En förening som skapades av stora privata företag i Danmark med vision att främja 
anställdas digitala kompetenser. Målet är att skapa minst 500 nya IT-talanger varje år. 

Varför? Det digitala kompetensgapet har ökat under de senaste år, där ca. vart fjärde företag 
inte kan tillhandahålla personal med rätt digitala färdigheter.  

Hur? Företagen väljer ut ett antal internt ambitiösa medarbetare, utan särskild IT-bakgrund, 
som inom 1 år ska höja sina kunskaper så att de kan hantera IT-kritiska uppgifter i 
företaget. 
 
Företag får tillgång till nätverk, evenemang och e-Learning. 

När? 2018-framåt 

Målgrupp Redan anställda, framförallt i stora företag 

Finansiering Privat 

Budget Bidrag på 7,39 mio. DKK från Industriens Fond.  

8.4.2 Digital Hub Denmark  
Digital Hub Denmark är en offentlig-privat organisation som startade 2018 i samband med den nya 
digitala tillväxtstrategin. Organisationens syfte är att stärka Danmarks digitala tillväxt genom att 
främja samarbete mellan techföretag, forskare, IT-arbetare och IT-studenter.  
 
Anledningen till insatsen är framförallt dåligt fungerande matchmaking mellan olika parter på 
arbetsmarknaden. Det befintliga ekosystemet mellan techtalanger och techföretag är inte 
tillräckligt väl fungerande. Det leder till att befintlig talang inte utnyttjas tillräckligt effektivt och de 
kan därför försvinna från Danmark. Däremot finns fortfarande en hög efterfrågan efter techtalang 
som överstiger utbudet.  
 
Digital Hub Denmark är därmed en organisation vars syfte är att skapa ett väl fungerande tech-
ekosystem och därmed förbättra matchningen mellan olika parter på tech-arbetsmarknaden 
genom ökade samarbeten. Ökade samarbeten mellan dessa parter är enligt den danska regeringen 
ett av de mest effektiva sätten att säkerställa Danmarks långsiktiga digitala tillväxt.72  
Organisationen arbetar också med att locka internationell techtalang till Danmark och skapa 
internationellt intresse för danska talanger. De ekosystem som Digital Hub Denmark arbetar med 
är: 

• FinTech (finans) 
• Robotic 
• PropTech (fastigheter) 
• HealthTech (vård och omsorg) 
• FoodTech (agrikultur) 
• CreaTech (kreativ sektor, spel, mm.) 
• EdTech (utbildning).73 

 
Genom organisationen samlas techtalanger i en pool som företag, investerare och delegationer kan 

                                                       
71 Intervju med Martin Grønbæk Jensen, VD för Digital Dogme. 
72 https://www.nesta.org.uk/blog/digital-frontrunners-spotlight-denmark/ (hämtad 2020-09-01). 
73 https://digitalhubdenmark.dk/about/ (hämtad 2020-09-16). 
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få tillgång till. Digital Hub Denmark har dessutom skapat ett nationellt forskningscenter med 
inriktning mot digitala teknologier. Utöver det anordnar organisationen årliga konferenser, 
evenemang, testbäddar och internationella delegationsbesök. 
 
Insatsens totala budget mellan 2018–2022 är 135 miljoner danska kronor, varav offentliga medel 
utgör 120 miljoner och privata medel resten.74 
 
Deep Learning matchmaking – en intressant insats som dock var för kostnadskrävande och 
konkurrenspåverkande 
2018 anmärktes deras Deep Learning tjänst som en av Digital Hub Danmarks största prestationer 
från start.75 Deep learning tjänsten (djup maskininlärning) var en spetsinsats där befintliga deep 
learning experter kopplades ihop med företag som var i behov av den hjälpen. Enligt intervju med 
Digital Hub Denmark är deep learning något som företagen ofta behöver hjälp med under en 
begränsad period. De har därmed inte alltid möjlighet att anställa en ny person för arbetet. Därför 
ville Digital Hub Denmark skapa en möjlighet för företagen att få tillgång till befintliga experter 
under en kortare period. Digital Hub Denmark gav företagen bidrag för att anställa experterna, 
eller köpa deras tjänster. 
 
Digital Hub Denmark har dock slutat med sin deep learning tjänst. Det finns framförallt två 
anledningar till detta. För det första ansåg Digital Hub Denmark att tjänsten inte var tillräckligt 
kostnadseffektiv och för det andra så blev tjänsten för konkurrenspåverkande. Det vill säga, med 
tjänsten konkurrerade Digital Hub Denmark med liknande initiativ som erbjuds av privata aktörer, 
vilket de inte får göra då de finansieras framförallt av statliga medel. 
 
Figur 20 Sammanställning över Digital Hub Denmark 

Vad En offentlig-privat organisation vars syfte är att stärka Danmarks digitala tillväxt. 
Hubben främjar samarbete mellan tech-företag, forskare, IT-entreprenörer och IT-
studenter. De arbetar också med att locka nya IT-talanger till Danmark och se till att 
det danska IT-ekosystemet fungerar på så sätt att befintlig talang och tech-företag inte 
försvinner. 

Varför? Samarbete och matchmaking fungerar dåligt mellan företagens behov, forskning och 
befintlig kompetent arbetskraft. Danmarks brist på ett välfungerande ekosystem för 
tech-talanger och tech-företag gör att de försvinner till andra länder. 

Hur? Programmet har 4 element: 
• Digital plattform där olika parter kopplas ihop 
• Nationellt forskningscenter med inriktning mot digitala teknologier 
• Konferenser och testbäddar 
• Internationella delegationsbesök 

När? 2018-2022 

Målgrupp Techföretag (startups & SMF), forskare, IT-arbetare och IT-studenter. 

Finansiering Offentlig/privat 

Budget 

Totalt 135 miljoner DKK under perioden, varav: 
• Staten: 120 miljoner DKK under helaperioden.  
• Dans Industri: 1 miljon DKK årligen. 
• Dansk Erhverv och Finans Danmark: 0,5 miljoner DKK årligen.  
• Industriens Fond 5 miljoner DKK under perioden. 

 

                                                       
74 https://em.dk/media/13167/underskrevet-principaftale-for-digital-hub-denmark.pdf 
75 https://techfestival.co/news/articles/digital-hub-denmark-techfestival/ (hämtad 2020-09-01). 
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8.5 Intervjupersoner i länderna 
 

Land Namn Organisation Intervjuad 

Singapore Adrian Ong Imfocomm Media Development 
Authority (IMDA) Augusti 2020 

Singapore Laurence Liew AI Singapore September 2020 

Singapore Seng Meng Koo AI Singapore September 2020 

Kanada Dr. Wendy Cukier Ryerson University Augusti 2020 

Kanada Ryan McLaughlin 
The Information and 
Communications Technology 
Council (ICTC) 

September 2020 

Kanada Randy Purse TECHNATION September 2020 
Nederländerna Ronald Kleijn Hogeschool van Amsterdam September 2020 
Nederländerna Marieke Wolthoff Platform Talent voor Technologie September 2020 
Nederländerna Dominiek Veen Platform Talent voor Technologie September 2020 
Nederländerna Hans Haring Wij Techniek September 2020 
Danmark Martin Grønbæk Jensen Digital Dogme September 2020 
Danmark Camilla Rygaard-Hjalsted Digital Hub Denmark September 2020 
Danmark Anja Ougaard Teknologipagten September 2020 
Danmark Kasper Lundtoft Bentsen Teknologipagten September 2020 

Danmark 
Cecilie Copeland 
Beksgaard 

Teknologipagten September 2020 
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