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 Sammanfattning 
 
 

Tillväxtverket och UKÄ har fått i uppdrag av regeringen att tillsammans analysera och föreslå hur 
kompetensförsörjningen av digital spetskompetens kan utvecklas kort- och långsiktigt. I januari 2021 
gav myndigheterna Ramboll i uppdrag att genomföra en omvärldsanalys av insatser för att främja 
digital spetskompetens i Indien, Kina och USA. Resultaten sammanställs i följande rapport. 
Kartläggningen ska användas som ett underlag för uppdragsgivarna i det fortsatta arbetet i 
regeringsuppdraget.  
 
Ramboll har samlat in information om nationella strategier som berör digital spetskompetens och 
initiativ med bäring på främjande av digital spetskompetens i länderna genom desk research och 
intervjuer. Nedan presenteras kartläggningens huvudsakliga resultat kortfattat. 
 

Länderna har liknande målsättningar inom kompetensförsörjning av digital 
spetskompetens. De tre länderna strävar efter att bli, eller förbli, ledande inom områden 

som identifierats som betydelsefulla för internationell konkurrenskraft. Detta, tillsammans 
med nationell säkerhet, utgör viktiga drivkrafter för det strategiska arbetet. Att besitta 
specialistkompetens inom viktiga framtidsområden (exempelvis cybersäkerhet, artificiell intelligens 
och quantum information) ses som centralt för ländernas framtid och utveckling.  
 

Länderna har olika utgångslägen och förutsättningar. Utvecklingen inom digitala 
spetsområden i Indien, Kina och USA har accelererats kraftigt under de senaste åren och 

flera ambitiösa nationella strategiska arbeten och prioriteringar har lanserats. Länderna har 
också olika utgångslägen och förutsättningar i sitt arbete med kompetensförsörjning av digital 
spetskompetens. De fokuserar därför även på att genomföra olika övergripande 
strukturförändringar. Ett exempel i Indien och Kina är digital transformation i syfte att öka 
befolkningens digitala förmågor och för att höja kvaliteten på utbildningssystemet och den inhemska 
produktionen. I USA läggs stor vikt vid att främja STEM-utbildning för att nu, och på sikt, stärka 
utbudet av personer med den kompetens som arbetsgivare efterfrågar. 
 

Ländernas strategiska arbete utgår från ett helhetsgrepp. Länderna arbetar mycket aktivt 
för att säkerställa utbudet av personer med digital spetskompetens. Det strategiska arbetet 

är ambitiöst och utgår också från ett helhetsgrepp. Det innebär att arbetet både innefattar 
tidiga insatser som exempelvis ska lära ut AI, programmering eller quantum-teknik i grundskolan 
gymnasieskolan samt i högre utbildning. Länderna kopplar också an stora mängder ekonomiska 
medel till de nationella strategierna och handlingsplanerna. Det bedrivs många parallella insatser 
som tillsammans ska bidra till att uppnå de strategiska målen. Regeringarna i de tre länderna utrycker 
också vikten av att de insatser som genomförs utgör en del av en större helhet.  
 

Länderna satsar på att bygga ambitiösa ekosystem för lärande och utveckling inom digital 
spets. Länderna delar utmaningen med ett stadigt växande gap mellan utbud och 

efterfrågan på personer med spetskompetens inom särskilda områden eller tekniker. 
Samtliga tre länder uttrycker också ett behov av att bygga ekosystem för lärande och utveckling i 
syfte att möta dessa utmaningar. De lägger därför stor vikt vid att utveckla ambitiösa ekosystem 
inom olika spetsområden som exempelvis quantum eller machine learning. De ekosystem som 
utvecklas i länderna är mycket omfattande och innefattar insatser för att stärka hela arbetsmarknad- 
och utbildningsystemet. Det innefattar såväl insatser från grund- till postdoktornivå, ökad forskning 
och innovation, insatser för yrkesverksamma och främjande av startups och entreprenörskap.  
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Samverkan är en viktig del av ländernas insatser. Länderna strävar efter att skapa ökade 
förutsättningar för en framtidsredo arbetskraft och en stärkt internationell konkurrenskraft 

genom strategisk bred och nära samverkan mellan privata och offentliga aktörer. 
Departement, myndigheter, lärosäten, arbetsgivare och branschrepresentanter utgör centrala 
parter och ingår ofta strategiska partnerskap med varandra.  
 

Arbetsgivares behov av kompetens står i centrum. Insatserna består exempelvis ofta av 
en kombination av utbildning och praktisk träning på arbetsplatser, oavsett om målgruppen 

utgörs av nyexaminerade eller yrkesverksamma individer. Företag involveras och deltar 
också aktivt i utformningen av exempelvis kursplaner, certifieringar och utbildningar. Det motiveras 
av att det finns ett behov av att säkerställa att de insatser som genomförs möter företagens behov 
av framtidsredo arbetskraft och att gapet mellan akademisk utbildning och arbetsliv behöver minska.  
 

Privata företag är drivande i utvecklingen inom digital spets. Privata företag verksamma i 
länderna ingår ofta partnerskap med regering, departement, myndigheter och lärosäten i 

syfte att tillsammans kompetensutveckla studenter, lärare och yrkesverksamma inom 
digitala spetsområden. De motiverar ofta sitt deltagande med en önskan att bidra till 
kompetensförsörjningen inom viktiga framtidsområden och att bidra till att säkerställa ett tillräckligt 
stort utbud av arbetskraft med de kompetenser som arbetsgivare efterfrågar. Privata företag 
genomför också flertalet kompetensutvecklingsinsatser för den egna personalen samt deltar i stora 
globala satsningar för att till exempel kompetensutveckla studenter världen över.   
 

Flera incitament driver privat deltagande. Exempelvis möjligheten att komma i kontakt 
med studenter, att rekrytera personal som genomgått insatser samt innovation- och 

metodutveckling genom strategiska partnerskap med universitet och forskare. Företagen 
bidrar med visst ekonomiskt stöd men framförallt med teknologi och kompetens. De innehar ofta 
viktiga roller i de offentligfinansierade insatserna. De deltar exempelvis tillsammans med lärosäten i 
insatser för kompetensutveckling av lärare, professorer och akademi inom framtidsområden samt 
bistår med teknologisk utrustning och kompetens inom olika Centres of Excellence, bootcamps och i 
certifieringar.  
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1 Inledning 
Ramboll Management Consulting (hädanefter Ramboll) har mellan januari och mars 2021 haft i 
uppdrag av Tillväxtverket och Universitetskanslersämbetet (UKÄ) att genomföra en internationell 
kartläggning av insatser för att främja digital spetskompetens ur ett kompetensförsörjnings-
perspektiv. Denna rapport utgör slutrapportering av uppdraget.  

1.1 Om Rambolls uppdrag 
Tillväxtverket och UKÄ har fått i uppdrag1 av regeringen att tillsammans analysera och föreslå hur 
kompetensförsörjningen av digital spetskompetens2 kan utvecklas kort- och långsiktigt. 
Regeringsuppdraget gavs i juni 2019 och ska slutredovisas 31 oktober 2022. Under sommaren och 
hösten 2020 genomförde myndigheterna nationell och internationell omvärldsanalys, och gav 
Ramboll i uppdrag att genomföra den internationella delen i form av en kartläggning av insatser i 
Singapore, Kanada, Danmark och Nederländerna. I januari 2021 gav myndigheterna Ramboll i 
uppdrag att genomföra en ytterligare omvärldsanalys av insatser för att främja digital 
spetskompetens i ett urval av länder, vilket resulterat i denna rapport. Kartläggningen ska användas 
som ett underlag för uppdragsgivarna i det fortsatta arbetet i regeringsuppdraget. 
 
Kartläggningen har två övergripande syften: 

• Kartlägga arbete och insatser för att främja digital spetskompetens i ett urval av länder. 
• Undersöka hur större företag i dessa länder arbetar med att utveckla den egna personalens 

digitala spetskompetens. 
 

För att ge kartläggningen en genomförbar omfattning har antalet studerade länder i urvalet 
begränsats till tre länder. Urvalet har skett i dialog med uppdragsgivarna. 

1.2 Frågeställningar och metod för kartläggningen 
I uppdraget har Ramboll tillsammans med Tillväxtverket och UKÄ utformat ett antal frågeställningar, 
som varit styrande för kartläggningen. Kartläggningens frågeställningar presenteras nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
1 https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2019/08/uppdrag-att-samverka-kring-kompetensforsorjningen-av-digital-
spetskompetens/ 
2 För diskussion om definitionen av digital spetskompetens, se rapport Digital spetskompetens – den nya renässansmänniskan 
Pub.nr. 0334 ISBN: 978-91-88961-58-7 Årtal 2020 

Frågeställningar för kartläggning och analys av insatser: 
• Vilka typer av insatser genomförs?  
• Hur genomförs insatserna?  
• Varför genomförs insatserna? 
• Vilka resultat har insatserna lett till?  
• Hur arbetar respektive land strategiskt med kompetensförsörjning av digital spetskompetens? 

Frågeställningar för undersökning av företag: 
• Vilka typer av kompetensutvecklingsinsatser genomförs? 
• Hur genomförs insatserna? 
• Varför genomförs insatserna? 



<Digital Spetskompetens> 

3 
 

 

I uppdraget till Ramboll läggs en större tyngd på den första delen av frågeställningarna, det vill säga 
att kartlägga och analysera strategier och insatser i länderna. Denna del utgör också huvuddelen av 
rapporten. Analysen av hur större företag i dessa länder arbetar med att kompetensutveckla sin egen 
personal inom digital spetskompetens utgör en mindre del och återfinns i kapitel 4. 
 
Urval av länder, insatser och företag 
I enlighet med uppdragsgivarens önskemål inkluderades USA och Kina i kartläggningen. Som sista 
land att inkludera i analysen stod valet mellan Japan, Indien och Sydkorea. De tre länderna är enligt 
olika index högt rankade inom exempelvis digitalisering.3 Indien valdes efter inledande samtal med 
bland annat svenska representanter i Sydkorea och Japan som informerade om utmaningen att 
kartlägga insatser utan förståelse för språket. I Indien finns mycket information att tillgå på engelska 
vilket bidrog till beslutet att inkludera Indien i kartläggningen. Efter urval av länder genomförde 
Ramboll en översiktlig desk research för att få en uppfattning om vilka insatser som var relevanta i 
respektive land. Dessa sammanställdes och stämdes av tillsammans med Tillväxtverket och UKÄ. 
Tillvägagångssättet var detsamma vid urvalet av större företag som arbetar med att 
kompetensutveckla sin personal inom digital spetskompetens. 
 
Dokumentstudier och intervjuer 
Kartläggningen baseras i huvudsak på dokumentstudier av relevanta policydokument och strategier 
som länderna infört som har koppling till främjandet av digital spetskompetens. Därtill har Ramboll 
analyserat annat publicerat material, uppföljningar, nyhetsartiklar och dokument som har koppling 
till de studerade insatserna och ländernas främjande generellt. Ramboll har även genomfört 
explorativa intervjuer med representanter för innovations- och forskningsråden i respektive land, 
Vinnovas representant i Silicon Valley, en analytiker på Tillväxtanalys samt en representant för 
yrkesutbildningsanordnaren AGSTU. Intervjuerna har bidragit till att sondera terrängen i länderna 
och var vägledande i urvalet av insatser och företag. Ramboll har även tillfrågat ett antal företag, 
myndigheter och branschorganisationer i respektive land om deltagande i intervju, dock utan 
resultat.  
 
Avgränsningar 
Rapporten utgör ingen fullständig kartläggning av respektive lands arbete inom digital 
spetskompetens. Kartläggningen belyser ett antal exempel på pågående insatser och initiativ med 
syfte att främja kompetensförsörjningen. Det innebär att det kan pågå flera andra relevanta 
strategier, program och initiativ i länderna som inte omfattas av denna kartläggning. Det har inte 
heller varit möjligt att få en heltäckande bild av ländernas strategiska arbete och de olika insatser 
som inkluderats i kartläggningen. Länkar till källor finns löpande i fotnoter för den som är intresserad 
av att läsa mer om ländernas arbeten. 

1.3 Rapportens disposition 
Rambolls kartläggning inkluderar en översiktlig genomgång av nationella strategier som bidrar till att 
främja digital spetskompetens (kapitel 2) samt en genomgång av exempel på insatser som genomförs 
i Indien, Kina och USA i syfte att stärka kompetensförsörjningen av digital spetskompetens (kapitel 
3). Kapitel 2 och 3 inleds med en kortare sammanfattning av kapitlen. Kartläggningens nästa del 
berör initiativ för att främja digital spetskompetens som genomförs av större privata företag i de tre 
länderna (kapitel 4). Avslutningsvis ges sammanfattande slutsatser utifrån kartläggningen (kapitel 5). 
 

  
                                                                 
3 Exempelvis Digitalization Index (DiGiX) och World Digital Competitiveness (WDC). 
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2 Indien, Kina och USA har ambitiösa 
nationella strategier med syfte att 
främja digital spetskompetens 

Sammanfattning av kapitlet 
Det är tydligt att Indien, USA och Kina har en ambition att bli, eller förbli, ledande digitala nationer och 
att kompetensförsörjningen av digital spetskompetens utgör viktiga delar i det strategiska arbetet. 
Länderna har flera ambitiösa nationella strategier och flaggskeppsprogram med omfattande ekonomiska 
medel inom områden som identifierats som centrala för att säkra en ledande position, nu och i framtiden. 
Det gäller exempelvis quantum computing och quantum information science, artifical intelligence, cyber 
security och data science. Samtliga länder ser kompetensförsörjning inom digitala spetsområden som en 
mycket viktig internationell konkurrensfördel.   
 
Kompetensförsörjning inom digital spetskompetens utgör en gemensam utmaning för länderna, nu och 
på sikt. De nationella strategierna fokuserar därför både på att främja utbudet av personer med bredare 
digital kompetens och personer med digital spetskompetens. Detta för att överbrygga den digitala klyftan 
i samhället mellan de som tar till sig av teknik, och de som inte gör det, samt säkerställa tillgång till en 
talangpool av personer med rätt kompetenser på sikt. Det anses vara nödvändigt att angripa problemet 
med kompetensbrist ur ett långsiktigt perspektiv, samtidigt som det också finns stort behov att möjliggöra 
för personer med redan hög kompetens att fördjupa den ytterligare för att främja nuvarande utbud av 
digital spetskompetens 
 
Flera intressanta iakttagelser utmärker också de enskilda ländernas arbeten. Exempelvis utgår det 
strategiska arbetet i USA från ett horisontellt angreppssätt som inkluderar flera politikområden och 
organisationer inom det offentliga systemet. Det innebär att ett strategiskt viktigt område som 
exempelvis artificiell intelligens (AI) genomsyrar flera departement och myndigheter och att mycket 
arbete sker i interdepartementala referens- och arbetsgrupper. I Kina och USA utgör 
kompetensförsörjning också en central del i arbetet med nationell säkerhet. En stor mängd ekonomiska 
medel spenderas på militär forskning och kompetensutveckling inom digitala spetsområden av betydelse 
för säkerhet och försvar i båda länderna. Kina lägger också särskild vikt vid innovation och internationell 
talangattraktion. I Indien pågår en omfattande digital transformation med syfte att göra hela landet 
digitalt. Detta strategiska arbete är direkt relaterat till flera avancerade utvecklingsarbeten inom viktiga 
framtidsområden. I Indien betraktas kompetens och den stora andelen ung arbetskraft som några av 
landets största potentiella exporttillgångar. Det finns också ett stort nationellt fokus på främjande av 
entreprenörskap och innovation. 
 
Länderna strävar efter att skapa ökade förutsättningar för en framtidsredo arbetskraft och en stärkt 
internationell konkurrenskraft genom strategisk nationell formering av kompetensförsörjningsarbetet i 
bred och nära samverkan med privata och offentliga aktörer. Det är tydligt i kartläggningen att nationella 
strategier med ambitiösa handlingsplaner utgör en mycket viktig del i detta arbete och att dessa ofta 
utgör det samlande paraplyet för ländernas pågående insatser inom kompetensförsörjning av digital 
spetskompetens.  
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2.1 Indien befinner sig i en period av omfattande digital 
transformation  

Indien befinner sig i en expansiv utvecklingsfas med mål att bli en ledande digital nation jämsides 
med länder som Kina och USA. Det pågår en intensiv utvecklingsresa i landet mot att ta över Kinas 
position som ledande global nation för tillverkning och teknologi som kräver intensiv utveckling av 
infrastruktur, kompetens och teknik. En styrka för landet är det engelska språket, som bidrar till att 
attrahera utländska företag och investerare att etablera verksamhet i Indien. Detta nyttjas också 
aktivt av landet i internationell marknadsföring. Detsamma gäller befolkningsmängden och det stora 
antalet internet- och mobiltelefonanvändare, faktorer som ytterligare bidrar till att attrahera stora 
teknikbolag att etablera sig i Indien.4  
 
Landets strategiska arbete innefattar såväl breda 
digitaliseringsstrategier för ökad tillgänglighet och jämlikhet, 
som spetsinsatser inom emerging technologies såsom AI och 
quantum information/technology. Ett exempel på landets 
pågående omfattande digitala transformation är det nationella 
flaggskeppsprogrammet Digital India som lanserades av 
regeringen 2015. Syftet med programmet är att transformera 
hela det offentliga digitala ekosystemet i landet genom 
informations- och kommunikationsteknologi. Budgeten för 
Digital India är 3 958 crore för perioden 2020–2021, vilket 
motsvarar cirka 530 miljoner dollar.5 Programmet berör och genomsyrar hela den offentliga 
förvaltningen och leds av departementet the Department of Electronics and Information 
Technology.6  
 
Digital India har som vision att utveckla den digitala infrastrukturen, den digitala offentliga servicen 
och stärka den digitala förmågan bland medborgarna. Det innefattar bland annat insatser för ökad 
finansiell och digital inkludering i syfte att nå den stora andelen av befolkningen som bor på 
landsbygden, vilket bedöms utgöra en mycket viktig faktor för landets framtid som ledande digital 
nation. Att öka jämlikhet och inkludering genom att minska den digitala klyftan (the digital divide) 
utgör viktiga beståndsdelar i landets strategiska arbete överlag.7 Utöver särskilda insatser för att nå 
personer som med svagare digital förmåga fokuserar programmet, och Indiens strategiska arbete 
generellt, på nära samverkan med privata aktörer genom så kallade public-private partnerships.8 Det 
inkluderar exempelvis samarbeten mellan privata aktörer och offentliga aktörer inom digital 
infrastrukturutveckling och digital kompetensutveckling av individer.9  
 
Inom ramen för Digital India har rapporten India’s Trillion Dollar Digital Opportunity tagits fram av 
McKinsey Global Institute i samverkan med departementet Ministry of Electronics and Information 
Technology (MeitY), Indiens regering och centrala intressenter.10 Rapporten utgör en färdplan för 
olika aktörer med tillhörande vision för hur Indien ska bli en trillion dollar digital economy med 65 
miljoner nya jobb inom den digitala sektorn fram till 2025. En central del av rapporten berör vikten 
av digital infrastruktur och kompetensförsörjning av digital kompetens nu, och på sikt. Ett annat 
                                                                 
4 Antalet internetanvändare i Indien uppgick 2018 till 560 miljoner och antalet mobiltelefonanvändare till 1,2 miljarder (McKinskey 
Global Institute, Digital India 2019). 
5 Se exempelvis https://government.economictimes.indiatimes.com/news/digital-india/with-23-boost-digital-india-program-gets-
rs-3958-crore/73889733  
6 https://www.digitalindia.gov.in  
7 McKinskey Global Institute Digital India (2019). 
8 Privat-offentligt partnerskap innefattar samverkan mellan en eller flera offentliga och privata aktörer i syfte att finansiera, 
utveckla eller driva verksamheter eller projekt tillsammans. 
9 Se exempelvis Deloitte Digital India Unlocking the Trillion Dollar Opportunity November 2016. 
10 Se rapport India’s trillion-dollar digital opportunity, Ministry of Electronics and Information Technology. 

Emerging technologies 
är ett begrepp för 
teknologiers vars 
utveckling och/eller 
praktiska tillämpning 
ännu inte är fullt 
realiserade.  
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https://government.economictimes.indiatimes.com/news/digital-india/with-23-boost-digital-india-program-gets-rs-3958-crore/73889733
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initiativ som kommit ur Digital India är digitaliseringsfonden Google for India. Företaget Google har 
lanserat fonden med syfte att accelerera små- och medelstora företags digitalisering i Indien. Fonden 
grundades 2020 och innefattar 10 miljarder dollar under en period på 5–7 år. Enligt ett uttalande 
från Googles CEO skapades fonden till följd av den omfattande utveckling som skett inom ramen för 
Digital India, Googles tro på landets utveckling och företagets önskan att fortsatt vara en viktig 
partner i landets omfattande digitala transformation.11  
 
Flera nationella initiativ pågår parallellt med Digital India 
Utöver Digital India pågår även ett stort antal andra initiativ med syfte att främja digital 
transformation i landet. Ett exempel är regeringens nationella kampanj Atmanirbhar Bharat Abhiyaa 
(Self-Reliant India) som syftar till att göra landet självförsörjande både vad gäller tillverkning och 
produktion som kompetens och teknikutveckling. Kampanjen lanserades i samband med regeringens 
insatspaket för hantering av coronapandemin under våren 2020. Ett annat exempel är National 
Digital Infrastructure for Teachers (DIKSHA) som syftar till att säkerställa att alla lärare, på alla nivåer 
runt om i Indien, har tillgång till avancerad digital teknologi i sin undervisning för att därigenom öka 
förutsättningarna för digital kompetensförsörjning på sikt. Det innefattar bland annat en nationell 
lärarplattform som innehåller utbildningskurser, verktyg och resurser samt nätverk för 
erfarenhetsutbyten. Det nationella initiativet grundas ur samråd mellan lokala distrikt, icke-statliga 
organisationer (NGO:s) och över 30 privata och offentliga organisationer.12  
 
Ett ytterligare exempel på hur Indien arbetar brett för att accelerera den digitala transformationen i 
landet är det nationella initiativet National mission on natural language translation.13 Syftet med 
initiativet är att genom AI och machine learning översätta all forskning och utbildningsmaterial till 
samtliga indiska språk för att möjliggöra för människor på landsbygden att utveckla den kompetens 
och förmåga som den moderna digitala ekonomin kräver. Drygt 62 miljoner dollar kommer att 
avsättas för arbetet och inkluderar Ministry of Electronics and Information Technology Ministry of 
Human Resource Development och Department of Science and Technology (DST) i samverkan med 
startups och forskare. En stor del av budgeten kommer att avsättas till att finansiera 100 startups 
som ska arbeta för att främja en intensiv utveckling av AI-lösningar för översättning.  

2.1.1 Indien har ett pågående strategiskt utvecklingsarbete inom 
artificiell intelligens, quantum technology och cybersäkerhet 

År 2018 gav den indiska regeringen den nationella tankesmedjan NITI Aayog i uppgift att ta fram en 
nationell strategi för artificiell intelligens.14 Strategin har ännu inte formellt tagits fram men 
presenterades i ett diskussionsunderlag framtaget av NITI Aayog 2018. I underlaget framkommer att 
de förändrade kraven på arbetskraften som följer av den teknologiska utvecklingen inom AI är en 
central utmaning för Indien att möta.15 Underlaget betonar att insatser för omskolning av befintlig 
arbetskraft och att utvecklingen av framtida kompetenser behöver anpassas till de förändrade 
behoven på arbetsmarknaden, och att detta kan göras genom ökad samverkan mellan privat sektor 
och lärosäten.  
 
Utöver diskussionsunderlaget har NITI Aayog även tagit fram så kallade approach papers som mer 
ingående redogör för implementeringen av ett antal av de rekommendationer som ingår i strategin. 
Ett första sådant, AIRAWAT: AI Specific Cloud Computing Infrastructure, blev publicerad i januari 
2020.16 Eftersom Indiens ekosystem för AI befinner sig i ett tidigt stadium, menar NITI Ayog att det 
först behövs en molnbaserad computing infrastructure för att främja och accelerera AI-forskning i 
                                                                 
11 Se https://blog.google/inside-google/company-announcements/investing-in-indias-digital-future/  
12 Se https://www.india.gov.in/spotlight/diksha-national-digital-infrastructure-teachers  
13 Se https://indiaai.gov.in/missions/national-mission-on-natural-language-translation  
14 https://niti.gov.in/national-strategy-artificial-intelligence  
15 https://niti.gov.in/sites/default/files/2019-01/NationalStrategy-for-AI-Discussion-Paper.pdf  
16 https://niti.gov.in/sites/default/files/2020-01/AIRAWAT_Approach_Paper.pdf  

https://blog.google/inside-google/company-announcements/investing-in-indias-digital-future/
https://www.india.gov.in/spotlight/diksha-national-digital-infrastructure-teachers
https://indiaai.gov.in/missions/national-mission-on-natural-language-translation
https://niti.gov.in/national-strategy-artificial-intelligence
https://niti.gov.in/sites/default/files/2019-01/NationalStrategy-for-AI-Discussion-Paper.pdf
https://niti.gov.in/sites/default/files/2020-01/AIRAWAT_Approach_Paper.pdf
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landet. Genom plattformen AIRAWAT (AI Research, Analytics and Knowledge Assimilation) är 
förhoppningen att nyckelaktörer i ekosystemet (studenter, forskare, startups, företag och statliga 
organisationer) tillsammans ska kunna lägga grunden för en AI-revolution i landet. Detta genom att 
AIRAWAT ska utgöra en nationell plattform med världsledande digital superinfrastruktur. 
 
Det pågår även diskussioner om att lansera en större nationell satsning med syfte att accelerera AI. 
Mission AI omnämns första gången i budget 2018. Enligt ett flertal artiklar i december 2020 är en 
sådant nationellt program på väg att lanseras och planeras ledas av Ministry of Electronics and 
Information Technology och NITI Aayog. Inom ramen för Mission AI ska plattformen AIRAWAT 
utvecklas samt fem Centre of Excellence och tjugo institutionella center för AI-transformation 
etableras för att säkerställa teknikutveckling och kompetensförsörjning.17 Landet är även i stånd att 
besluta om en uppdaterad nationell strategi för cybersäkerhet. För nuvarande gäller 
cybersäkerhetsstrategin från 201318 som anses vara i behov av uppdatering utifrån det senaste 
decenniets utveckling inom spetsteknologier. Ett av målen för strategin var att inom fem år skapa en 
arbetskraft med 500 000 professionella inom cybersäkerhet genom riktade insatser. 
 
I regeringens budget för 2020–2021 fick myndigheten Department of Science and Technology i 
uppgift att implementera den nationella strategin National Mission on Quantum Technologies and 
Applications (NM-QTA), med en total budget på 8 000 crore (cirka 1,2 miljarder dollar) över en 
femårsperiod.19 Fokusområdena i strategin är främjande av forskning, teknikutveckling, 
infrastruktur- och humankapitalutveckling samt innovation och etablering av startups i syfte att möta 
nationella prioriteringar. Dessa prioriteringar innefattar exempelvis utveckling av kvanttekniker inom 
cybersäkerhet, hälsa, jordbruk och utbildning. Department of Science and Technology ska även 
genomföra insatser i syfte att förbereda nästa generations arbetskraft samt främja entreprenörskap 
och utvecklingen av ett startup-ekosystem inom området. Bakgrunden till strategin är att Indien 
identifierat att de länder som erhåller spetskompetens inom quantum kommer få stora övertag i 
termer av ekonomisk tillväxt och en dominant ledarskapsroll, samt att tekniken kan bli viktig för 
nationell säkerhet.20 

 
2.1.2 Indien satsar särskilt på entreprenörskap  
Entreprenörskap och innovation betonas starkt i Indien. Syftet är att lyfta att det inte enbart räcker 
att tillskaffa sig teoretiska kunskaper, utan dessa måste också omsättas i praktiken för att leda till 
ökad teknologisk forskning och innovation. Bland annat så har NITI Aayog en underorganisation, Atal 
Innovation Mission, med syfte att sprida entreprenörskapsanda i landet.21 Det görs genom så kallade 
tinkering centers och innovation centers som är etablerade på skolor och högre institutioner runt om 
i landet. Dessa center har den senaste tekniken inom områden såsom 3D-printing, big data, robotics, 

                                                                 
17 Se t.ex. https://economictimes.indiatimes.com/tech/tech-bytes/meity-to-implement-ai-mission-while-niti-aayog-will-help-in-
planning/articleshow/79950502.cms?from=mdr  
18 https://nciipc.gov.in/documents/National_Cyber_Security_Policy-2013.pdf  
19 https://www.psa.gov.in/technology-frontiers/quantum-technologies/346 
20 https://dst.gov.in/budget-2020-announces-rs-8000-cr-national-mission-quantum-technologies-applications  
21 Se https://aim.gov.in/  

Quantum information science and technology 
Quantum information science (QIS) and technology bygger på quantum mechanics 
(kvantmekanik) och kombinerar vetenskapsteknologi med disciplinerna matematik, 
datavetenskap och ingenjörskonst. Målet är att förstå hur fundamentala fysiska lagar kan 
nyttjas för att drastiskt förbättra insamling, överföring och bearbetning av information. QIS 
utgör en central del av framtidens informations- och kommunikationsteknologi.  
Området är brett och under ständig utveckling.  
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https://nciipc.gov.in/documents/National_Cyber_Security_Policy-2013.pdf
https://www.psa.gov.in/technology-frontiers/quantum-technologies/346
https://dst.gov.in/budget-2020-announces-rs-8000-cr-national-mission-quantum-technologies-applications
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automatisation och internet of things (IoT) och tillåter do-it yourself innovationsprocesser. Tanken 
med Atal Innovation Mission är att i första hand hjälpa startups, enskilda entreprenörer, elever och 
studenter på högstadium och universitet att lära sig den senaste tekniken och främja utvecklande av 
nya tekniska innovationer. Programmet består således av flera delar och genomförs på flera nivåer, 
såväl inom skolor och universitet som inom civilsamhället och privata organisationer.  
 
Ett konkret exempel på hur Atal Innovation Mission är tänkt att 
bidra till främjande av digital spetskompetens är under-
programmet Atal New India Challenge (ANIC). Syftet med ANIC 
är att stötta entreprenörer och innovatörer som vill skapa 
produkter och tjänster baserade på avancerade teknologier som 
kan ha stort värde för nationellt viktiga områden (såsom hälsa, 
mobilitet, utbildning och energi). Det innefattar exempelvis stöd 
för produktion, kommersialisering och spridning av innovativa 
och nyskapande deep tech som annars kan riskera att gå 
förlorade i det kritiska commercial stage valley of death.22 Det 
enskilda stödet för en lösning kan uppgå till max 1 crore, vilket 
motsvarar cirka 136 000 dollar.  
 
Ett annat exempel på hur Atal Innovation Mission ämnar främja innovation och entreprenörskap är 
Mentor of Change Program. Inom programmet deltar yrkesverksamma inom högspecialiserade 
tekniska områden som mentorer för unga entreprenörer och startups. Mentorprogrammet är 
frivilligt, och innefattade i mars 2021 ungefär 5 000 mentorer med olika bakgrunder, såsom forskare, 
lärare, ingenjörer och tjänstemän. Syftet är att de ska engagera studenter och lärare att identifiera 
tekniska problem och tillsammans skapa innovativa lösningar, vilket till exempel kan ske på plats på 
tinkering centers, innovation centers eller hos privata företag. För att bättre koordinera det växande 
nätverket med mentorer har NITI Aayog instiftat en position som Regional mentor of change i varje 
indisk stat med huvudsakligt ansvar att arbeta nära teamet på Atal Innovation Mission med att guida 
och stötta programmets mentorer på lokal nivå.  

2.1.3 Indien strävar efter att bli Skill Capital of The World 
Indien har som uttalat mål att bli ledande Skill Capital of The World.23 Det innefattar insatser för att 
attrahera internationell talang och ett aktivt arbete för att exportera inhemsk talang. I Indiens nya 
utbildningsplan framgår att landet ska sträva mot att attrahera fler internationella studenter, samt 
främja internationellt utbyte för inhemska studenter. För att göra detta ska landet bland annat aktivt 
marknadsföras som en global studiedestination som erbjuder topputbildning till rimligt pris. Landet 
planerar även att utveckla ett legislativt ramverk som förtydligar hur toppuniversitet kan etablera 
filialer i Indien och aktivt underlätta för etablering genom att se över regelverk och styrning.24  
 
Utöver insatser i utbildningssystemet driver landet också flertal internationella utbytesprogram med 
syfte att stärka talangpoolen och främja internationella relationer. Ett sådant exempel är Technical 
Intern Training Program (TITP).25 TITP främjar samarbete med Japan genom att yrkesverksamma i 
början av sin tekniska karriär erbjuds arbetsplatsbaserad träning inom japansk industri under en 
period på tre till fem år. Organisationer som är intresserade av att delta i utbytet anmäler sitt intresse 
som sending organisation. I urvalsprocessen väljs de mest kompetenta och lovande individerna som 

                                                                 
22 Commercial stage valley of death är ett begrepp för att beskriva det kritiska tillståndet när en startup ska kommersialisera sin 
produkt.   
23 Se exempelvis https://www.outlookindia.com/newsscroll/we-are-focused-on-making-india-worlds-skill-capital-minister-ians-
interview/1819949  
24 National Education Policy 2020, Ministry of Human Resource Development, Government of India 
25 https://nsdcindia.org/sites/all/themes/ibees/images/titp/TITP-Guidelines-India.pdf  

Deep tech är ett 
begrepp för 
högspecialiserad och 
disruptiv teknologi 
baserat på vetenskaplig 
upptäckt, matematik, 
teknik, fysik eller 
medicin och som kan ha 
en stor inverkan på 
människor och 
samhälle. 
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får utbildning i det japanska språket och japansk kultur före avfärd. Syftet är att låta individerna 
erhålla tekniska specialistkompetenser från japansk industri, som sedan ska omsättas inom indisk 
industri, samt stärka de professionella relationerna mellan Indien och Japan. Insatsen utgör en del 
av ländernas Memorandum of Cooperation (samarbetsavtal) som signerades 2017. Avtalet syftar till 
att öka det bilaterala samarbetet inom kompetensförsörjning.26  
 
Regeringen i Indien ser också stor potential i att bidra till att överbrygga det globala kompetensgapet 
i världen genom att dra nytta av den stora andelen unga personer i landet.27 2018 genomförde 
National Skill Development Corporation (NSDC)  tillsammans med Ernst and Young studien Global 
Skill Gap Study - Assessing Overseas Opportunities for Skilled Manpower from India.28 Studien 
synliggör femton länder som kommer att få problem med bristande arbetskraft inom en nära framtid 
(bland annat till följd av en åldrande befolkning), vilka möjligheter det skapar för Indien samt hur 
indisk arbetskraft kan bidra till att överbrygga ländernas gap mellan utbud och efterfrågan. I studien 
ingår Sverige. NSDC har också slutit så kallade Memorandum of Understanding (samförståndsavtal) 
med länder som exempelvis Sverige, Singapore, Australien, Frankrike och Ryssland. Ett av dessa 
samförståndsavtal har tecknats med Sveriges handelskammare för att undersöka nya möjligheter för 
hur länderna kan samarbeta med att rekrytera indiska IT-specialister till Sveriges IT-bransch.29 Enligt 
ett uttalande från NSDC önskar organisationen bli en one-stop-shop för svenska företag i behov av 
utbildad arbetskraft.30  
 
Som ett led i att främja indisk arbetskraft globalt har The Ministry of Skill Development & 
Entrepreneurship (MSDE) lanserat International Skill Centres (IISC) som syftar till att erbjuda 
kompetensutveckling, certifiering och benchmarking mot internationella standarder samt förbereda 
individer för ett arbete utomlands.31 En individ som blir certifierad erhåller dels en indisk certifiering, 
dels en certifiering av en International Awarding Organisation. Arbetet inleddes med en pilotfas som 
avslutades 2018, där 14 center etablerades.32 I september 2020 fanns 506 center inom 33 olika 
sektorer i landet. Dessa center tillhandahållas av privata eller offentliga utbildningsanordnare som 
erhåller sin IISC-certifiering av NSDC. 
 
Indien genomför även så kallad skill mapping av individer inom ramen för Vande Bharat Mission i 
syfte att kartlägga vilka kompetenser som personer erhållit under sin tid utomlands. Det är ett stort 
program som lanserats under coronapandemin för att hjälpa indiska medborgare att komma tillbaka 
till Indien. Arbetet med skill mapping går under parollen SWADES (Skilled Workers Arrival Database 
for Employment Support).33 Syftet med kartläggningen av kompetenser är att motverka arbetslöshet 
till följd av coronapandemin genom att bygga upp en databas över återvändande indiers 
kompetenser. Den information som samlas in sparas av den indiska regeringen och delas med indiska 
och utländska arbetsgivare som senare kan kontakta den enskilde individen om det finns en 
matchning mot ett ledigt jobb i Indien eller utomlands.34 

2.2 Kina genomför en digital omvandling och har som mål att 
bli världsledande inom artificiell intelligens och 

                                                                 
26 Samarbetsavtalet förnyades i januari 2021. Se https://www.mofa.go.jp/press/release/press6e_000266.html 
27 Ca 54 procent av Indiens befolkning är yngre än 25 år. 
28 https://skillsip.nsdcindia.org/knowledge-products/global-skill-gap-study-summary  
29 https://ants.se/internationell-rekryteringsprojekt-i-indien/  
30 https://www.skillreporter.com/2017/08/announcements/mou-collaborations/india-sweden-signed-mou-facilitate-mobility-
trained-personnel-boost-skill-india/  
31 Dessa har lanserats inom ramen för Skill India Mission, som presenteras mer i avsnitt 3.3.1. 
32 https://msde.gov.in/index.php/en/schemes-initiatives/schemes-initiatives-through-nsdc/india-international-skill-centres-IISCs 
33 https://sarkariyojana.com/swades-skill-card-form-online/  
34 http://www.nsdcindia.org/swades/  
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cybersäkerhet 
Kina har under senaste årtiondet utvecklat flertalet strategier och handlingsplaner och genomfört 
åtgärder som syftar till att främja digital spetskompetens och innovation. Kina har påbörjat en 
omvandling som ska skifta landets tillverkningsindustri från att förlita sig på att imitera utländska 
prestationer och använda ett stort antal lågkvalificerad arbetskraft, till att skapa tillväxt som drivs av 
teknisk innovation.35 I strategin Made in China 2025 (från år 2015) satsar regeringen exempelvis på 
att främja tillverkningsindustrins tillväxt genom kvalitet snarare än kvantitet.36 Kinas mål är att 
genom strategiska insatser bli världsledande inom AI och en ”supermakt” inom tillverkning och 
cybersäkerhet.37  

2.2.1 Kina arbetar aktivt med att attrahera talanger inom digital spets 
Kina har länge haft insatser för att locka internationella talanger till Kina. Handels- och techkriget 
mellan Kina och USA under senare år har varit en av faktorerna som påverkat att Kina nu satsar stort 
på utveckling av nationella talanger inom digitala spetsområden. I samband med införandet av 
globala restriktioner har Kina inte haft samma möjlighet att få tillgång till de kompetenser och den 
teknik som finns i andra länder. Sedan 2008 har Kina också haft ett Thousand Talents Recruitment 
Programme38 för att locka internationella talanger till landet. Specifikt erbjuder programmet 
talangerna en engångsbonus på 1 miljon RMB (ca. 153 000 dollar), samt betydande resurser för 
forskning och akademiskt utbyte och stöd med bostads- och transportkostnader. Stödet ges till 
högkvalificerade internationella forskare och experter för att de ska flytta till Kina för att bedriva 
forskning inom högteknologiska branscher eller nya områden, eller arbeta inom landets stora 
vetenskapliga program, laboratorier, statligt ägda företag, statligt ägda finansinstitut eller 
högteknologiska utvecklingszoner och industriparker.  
 
En del i programmet har även utgjorts av riktade insatser för att få 
kinesiska studenter som studerat utomlands att återvända till Kina, 
något som i Kina kallas för ”sea turtles”. Generellt går dessa 
individer internationella utbildningar och erhåller 
arbetslivserfarenhet utomlands.39 Till följd av programmet har 
andelen kinesiska studenter som återvänder ökat kraftigt, från 
cirka 31 procent 2007 till cirka 80 procent 2018.40 Handels- och 
techkriget mellan Kina och USA som inleddes 2018 har även till viss 
del påverkat detta då cirka två miljoner högkvalificerade forskare 
återvänt till Kina. Under 2018 lanserade regeringen en ny plan för 
att ytterligare uppmuntra kinesiska studenter att återvända och 
starta eget företag i Kina.41 

2.2.2 Kina reformerar systemet för akademisk- och yrkesutbildning 
I den kinesiska kulturen är det vanligt förekommande bland befolkningen att tänka att antagning till 
ett toppuniversitet är det som kommer att garantera en ljus framtid.42 Kinesiska föräldrar har 

                                                                 
35 https://www.hindawi.com/journals/mpe/2019/6329746/ 
36 https://www.csis.org/analysis/made-china-2025  
37 Se t.ex: https://www.newamerica.org/cybersecurity-initiative/digichina/blog/translation-chinese-government-outlines-ai-
ambitions-through-2020/ 
38 http://chinainnovationfunding.eu/thousand-talents-plan/  
39 https://thepienews.com/news/china-experiencing-influx-of-sea-turtles-as-increasinghttps://thepienews.com/news/china-
experiencing-influx-of-sea-turtles-as-increasing-number-of-grads-return-home  
40 https://radiichina.com/china-sea-turtles-existential-struggles/  
41 https://thepienews.com/news/china-experiencing-influx-of-sea-turtles-as-increasinghttps://thepienews.com/news/china-
experiencing-influx-of-sea-turtles-as-increasing-number-of-grads-return-home  
42 https://core.ac.uk/download/pdf/38934912.pdf  
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vanligtvis extremt höga utbildningsförväntningar och standarder för sina barn.43 De förväntas 
införskaffa sig en högre utbildning och det är också en hög efterfrågan på tekniska utbildningar. 
Framförallt på grund av att tekniska yrken är mycket högavlönade i Kina.44 Tillgången på 
högkvalificerad arbetskraft inom digitala områden är dock mycket låg i Kina i jämförelse med 
efterfrågan och regeringen lyfter att det behövs ytterligare åtgärder för att främja landets utveckling 
inom digitala spetsområden.45 Exempelvis står Kina för cirka hälften av antalet nya AI-projekt i 
världen samtidigt som landet endast har cirka fem procent av andelen globala AI-talanger.46   
 
Som ett led i landets arbete att öka utbudet av personer med spetskompetens reformerar Kina hela 
yrkesutbildningssystemet.47 Bakgrunden till reformationen är ett behov av att öka kvaliteten på 
yrkesutbildningar, höja dess status i relation till akademisk utbildning samt säkerställa högre 
branschrelevans. Under våren 2019 lanserade regeringen handlingsplanen Implementation Plan on 
National Vocational Education Reform.48 För att förverkliga handlingsplanen omallokeras 100 
miljarder RMB (cirka 15,5 miljarder dollar) från landets arbetslöshetsförsäkringsfond som ska 
användas för att stärka yrkesutbildningen i landet och stödja 15 miljoner människor i att öka sina 
kompetenser.49 Planen syftar till att höja yrkesutbildningens status i ett försök att utrota den 
generella uppfattningen hos befolkningen att yrkesutbildning är sämre än en akademisk examen.50 
Under hösten 2020 lanserade regeringen även Vocational Education Quality Improvement Action 
Plan (2020–2023), en tre-årig handlingsplan som konkretisar delar av den större handlingsplanen 
från 2019.51 Planen inkluderar 56 åtgärder som ska genomföras för att uppnå fem huvudsakliga mål: 
 

1. Inrätta ett formellt system för utveckling av yrkesutbildning i Kina och operationalisera den 
nationella ”meritbanken”.52 

2. Inrätta en ansvarskedja för yrkesutbildning som involverar regeringen, akademin och 
näringslivet. 

3. Utöka yrkesutbildningens omfattning så att den motsvarar ”traditionell akademisk 
utbildning” och producera fler högkvalitativa tekniska talanger. 

4. Gradvis förbättra yrkesutbildningssystemet på nationell, regional och institutionell nivå, 
samt fördjupa utvecklingen av undervisnings- och läranderesurser och metoder. 

5. Öka den övergripande kvaliteten på yrkesutbildningar och examinerade, samt öka 
anställningsbarheten bland studenter. 

2.2.3 Kinas AI-strategi ska göra landet till världens främsta 
innovationscenter  

Under 2017 lanserade det kinesiska statsrådet (state council) landets första strategi med fokus på AI, 
Plan for the Development of New Generation Artificial Intelligence.53 En viktig anledning till att Kina 
valt att ta fram en strategi som fokuserar på just AI är att teknologin har blivit viktig ur internationell 

                                                                 
43https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813048325/pdf?md5=b88220a297d7c5888dddefd97b0b5d09&pid
=1-s2.0-S1877042813048325-main.pdf  
44 https://www.reuters.com/article/us-china-economy-tech-analysis-idUSKBN1FD37S  
45 Se till exempel https://cset.georgetown.edu/research/state-council-notice-on-the-publication-of-the-national-13th-five-year-
plan-for-st-innovation/ (2021-02-24); https://www.newamerica.org/cybersecurity-initiative/digichina/blog/full-translation-chinas-
new-generation-artificial-intelligence-development-plan-2017/  
46 https://innovationmatters.economist.com/beijing/education-artificial-intelligence  
47 Kinas yrkesutbildningssystem är världens största. 
48 http://www.gov.cn/zhengce/content/2019-02/13/content_5365341.htm 
49 http://english.www.gov.cn/premier/news/2019/04/30/content_281476637627986.htm  
50 https://internationaleducation.gov.au/news/latest-news/Pages/China-announces-majer-reform-to-vocational-education-
sector.aspx 
51 https://internationaleducation.gov.au/international-network/china/PolicyUpdates-China/Pages/China-announce-vocational-
education-action-plan-for-2020-2023.aspx  
52 Meritbanken presenteras mer ingående i avsnitt 3.3.2. 
53 http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-07/20/content_5211996.htm  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813048325/pdf?md5=b88220a297d7c5888dddefd97b0b5d09&pid=1-s2.0-S1877042813048325-main.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813048325/pdf?md5=b88220a297d7c5888dddefd97b0b5d09&pid=1-s2.0-S1877042813048325-main.pdf
https://www.reuters.com/article/us-china-economy-tech-analysis-idUSKBN1FD37S
https://cset.georgetown.edu/research/state-council-notice-on-the-publication-of-the-national-13th-five-year-plan-for-st-innovation/
https://cset.georgetown.edu/research/state-council-notice-on-the-publication-of-the-national-13th-five-year-plan-for-st-innovation/
https://www.newamerica.org/cybersecurity-initiative/digichina/blog/full-translation-chinas-new-generation-artificial-intelligence-development-plan-2017/
https://www.newamerica.org/cybersecurity-initiative/digichina/blog/full-translation-chinas-new-generation-artificial-intelligence-development-plan-2017/
https://innovationmatters.economist.com/beijing/education-artificial-intelligence
http://www.gov.cn/zhengce/content/2019-02/13/content_5365341.htm
http://english.www.gov.cn/premier/news/2019/04/30/content_281476637627986.htm
https://internationaleducation.gov.au/news/latest-news/Pages/China-announces-majer-reform-to-vocational-education-sector.aspx
https://internationaleducation.gov.au/news/latest-news/Pages/China-announces-majer-reform-to-vocational-education-sector.aspx
https://internationaleducation.gov.au/international-network/china/PolicyUpdates-China/Pages/China-announce-vocational-education-action-plan-for-2020-2023.aspx
https://internationaleducation.gov.au/international-network/china/PolicyUpdates-China/Pages/China-announce-vocational-education-action-plan-for-2020-2023.aspx
http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-07/20/content_5211996.htm


<Digital Spetskompetens> 

12 
 

 

konkurrenssynpunkt. Målet med strategin att 1) skapa en ny internationell konkurrensfördel för 
Kina, 2) stimulera utvecklingen av nya tekniker, och 3) öka den nationella säkerheten. Strategin ska 
även bidra till Kinas övergripande mål om att:  
 

• 2020 ska den övergripande tekniken och tillämpningen av AI vara i linje med globalt 
avancerade nivåer. 

• 2025 ska Kina ha fått stora genombrott inom AI, för att bidra till att AI blir Kinas främsta 
drivkraft för teknikutveckling och ekonomisk omvandling. 

• 2030 ska Kinas AI-teorier, tekniker och applikationer nå världsledande nivåer och Kina ska 
bli världens främsta AI-innovationscenter.54 

 
Strategin definierar också sex viktiga åtgärder för att uppnå dessa mål:  

1. Inrätta ett öppet och samverkande AI-innovationssystem 
2. Utveckla en avancerad och högeffektiv intelligent ekonomi 
3. Bygga ett säkert och bekvämt intelligent samhälle 
4. Stärka civil-militär integration inom AI 
5. Upprätta ett säkert och effektivt intelligent infrastruktursystem 
6. Skapa en framåtblickande design för en ny generation av AI-megaprojekt 

 
Den sjätte punkten innefattar att bygga en så kallad ”1+N 
projektkluster”-modell för AI. ”1” avser inrättande av nya AI-
megaprojekt som fokuserar på AI-teorier och tekniker. ”N” avser 
flera AI-relaterade uppgifter som ska ingå i andra typer av nationella 
teknik- och innovationsprojekt för att stärka länken och 
samordningen mellan AI och befintliga resurser. Strategin syftar 
därmed till att skapa en stödmekanism för AI-finansiering som 
bättre kopplar samman grundforskning med tillämpning, 
demonstration och kommersialisering av AI-teknik. Finansieringen kommer att styras av regeringen 
men vara marknadsdriven, där varje aktör har en egen roll i projektet.  
 
I oktober 2018 gjordes den första årliga utlysningen för New Generation Artificial Intelligence 
Megaproject. Totalt 870 miljoner RMB (cirka 133 miljoner dollar) ska fördelas för att stödja upp till 
39 projekt inom områdena nya generationens AI, nyckelteknologi och smarta chips och system.55 En 
del av AI-strategin handlar också om att skapa specifika testzoner för AI-utveckling i olika regioner. 
Dessa områden inrättas i samarbete med lokala myndigheter för att främja uppvisning av AI-teknik 
och testa experimentella policyer för utveckling. Något som senare kan replikeras i andra delar av 
landet.56 

2.2.4 Kina satsar på att främja digital spetsinnovation 
Ministry of Industry and Information Technology (MIIT) har femåriga strategier som ska bidra till att 
främja landets teknik- och innovationsutveckling. Den 14:e versionen av strategin som avser 
perioden 2021–2025 är under utveckling och kommer att lanseras under 2021. Den föregående 
strategin57, som avser perioden 2016–2020, handlar om att utveckla Kinas digitala och tekniska 
innovationsinfrastruktur för att Kina ska bli en del av topp 15 innovationsledande länder 
internationellt.58 Bland annat ska Kina arbeta med att löpande upptäcka, utbilda och finansiera 
innovationstalanger, i synnerhet unga, inom områden som mikro- och nanoelektronik, cloud 
                                                                 
54 http://chinainnovationfunding.eu/dt_testimonials/state-councils-plan-for-the-development-of-new-generation-artificial-
intelligence/  
55 http://chinainnovationfunding.eu/project/2030-megaproject-new-generation-artificial-intelligence/ 
56 http://chinainnovationfunding.eu/files/ty-zhejiang-province_32jjfhm6h7hv5scszgqmrw/ 
57 https://cset.georgetown.edu/research/state-council-notice-on-the-publication-of-the-national-13th-five-year-plan-for-st-
innovation/  
58 https://www.edu.cn/rd/zui_jin_geng_xin/201608/t20160809_1438159.shtml  
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computing, AI, IoT, virtual reality (VR) och intelligent interaction. Detta ska ske bland annat genom 
stora nationella talangprojekt. Regeringen ska också inrätta ett sysselsättningssystem som ökar 
tillväxten av vetenskapliga, tekniska och praktiska talanger. Det ska främst göras genom ökad 
interaktion mellan näringsliv, akademi, forskningsinstitut och entreprenörer.  
 
Ett av de mål som lyfts i strategin är att andelen STEM-arbetskraft 
ska öka från 48 till 60 per 10 000 anställda, med särskilt fokus på 
att öka andelen kvinnor inom STEM-områden. I strategin lyfts 
också särskilda mål för att locka högkvalitativ utländsk 
arbetskraft till Kina. Bland annat ska regeringen implementera en 
policy för att utländska talanger ska kunna få en permanent 
bosättning. De ska även undersöka möjligheten att upprätta ett 
kompetensbaserat migrationssystem.  
 
Som en del av strategin National Mid- and Long-term Talents 
Development Plan (2010–2020) lanserade Kina år 2012 ett 
Innovation Talents Programme.59 Programmet är en av Kinas främsta nationella strategier för 
vetenskapliga talanger och innovationsteam. Genom statlig finansiering och olika förmånspolicyer 
syftar programmet till att främja forskare i världsklass, ledande teknik- och ingenjörsledare, 
framstående innovativa arbetslag och entreprenörer. Programmet ska även bidra till att skapa 
databaser som visar upp ledande befintliga talanger, i syfte att främja utveckling av nya talanger. 
Programmet syftar främst till att bidra till utveckling av kinesiska talanger snarare än internationella. 
 
År 2015 lanserade regeringen en plan med flera insatser för att främja massentreprenörskap och 
innovation i landet.60 Insatserna syftar till att bland annat stabilisera Kinas tillväxt, utvidga 
sysselsättningen och främja kunskap och kreativitet hos en stor mängd individer.  En del av insatserna 
innefattar att bättre integrera entreprenörskap i utbildningssystemet och öka finansieringen till 
entreprenörer. Utbildning inom entreprenörskap ingår nu i de flesta tekniska utbildningarna, 
framförallt på större kinesiska universitet. 2018 lanserade regeringen en uppdaterad version av 
planen.61 Uppdateringen innebär bland annat att regeringen ska göra det enklare att starta och 
avveckla företag, förbättra det statliga stödet till entreprenörer, ytterligare främja undervisning i 
entreprenörskap vid högskolor och universitet samt uppmuntra forskare att starta eget företag. 
Särskilt fokus läggs även på att uppmuntra kvinnor att ägna sig åt innovation och entreprenörskap. 

2.2.5 I Kina ses samverkan mellan stat, akademi och näringsliv som 
mycket viktigt för innovation och konkurrenskraft 

I Kina har universiteten nära samarbete med ledande teknikföretag, såsom Alibaba och Tencent. 
Samarbeten med universitet är ett viktigt sätt för företagen att säkra den egna 
kompetensförsörjningen och för universiteten att erbjuda den utbildning som näringslivet är i behov 
av. Det är också mycket vanligt i Kina att ledande teknikföretag arbetar nära universiteten med 
forskning och innovation, framförallt för att båda parter ser det som avgörande för sin framtida 
konkurrenskraft.62  
 
Ett exempel på samverkan mellan företag och universitet i Kina (och internationellt) är Huawei ICT 
Academy. Det är ett globalt samarbete mellan företaget Huawei och över 600 universitet i 187 
länder. Plattformen ICT Academy grundades 2013 och ger studenter runtom i världen utbildning 
inom informations- och kommunikationsteknik (IKT) och uppmuntrar dem att ta en yrkesteknisk 

                                                                 
59 http://chinainnovationfunding.eu/bases-and-talents-programme/  
60 http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-06/16/content_9855.htm 
61 http://www.gov.cn/zhengce/content/2018-09/26/content_5325472.htm  
62 https://www.hindawi.com/journals/complexity/2017/4215805/  
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certifiering. Huawei ICT Academy tillhandahåller även ett läroplanssystem för IKT-ämnen, gör 
insatser för att kompetensutveckla lärare och professorer samt stöttar universitet i att ta fram kurser 
inom områden som bland annat cloud computing, big data, IoT och AI. Fler än 80 000 studenter har 
deltagit i projektet sedan start, över 30 000 studenter har fått en Huawei-certifiering och 1 500 lärare 
har genomgått kompetensutveckling inom IKT.63 2020 presenterades en utökad satsning, Huawei ICT 
Academy 2.0, med målet att i samverkan med universitet kompetensutveckla 2 miljoner människor 
världen över under en femårsperiod. För detta avsätter företaget en fond på 50 miljoner dollar med 
målet att etablera mellan 600–1 000 ICT Academies per år hos universitet runt om i världen.64  
 
Det finns även en stark samverkan mellan regeringen och näringslivet och flera insatser genomförs i 
samverkan mellan parterna, ibland även i samverkan med kinesiska universitet. I januari 2021 
lanserade exempelvis Microsoft tillsammans med den offentliga stiftelsen China Guanghua Science 
and Technology Foundation projektet Digital Skills Empowerment. Projektet ska stötta 500 000 unga 
studenter och arbetssökande som står inför utmaningar i den digitala transformationen och ge dem 
utbildning i viktiga framtidsområden som exempelvis datavetenskap och AI.65 Studenter som 
presterar bra under utbildningen erhåller även en certifieringsexamen från Microsoft. 

2.3 USA har ambitiösa strategier som ska säkerställa landets 
ledande position  

Det har under senare år antagits ett flertal nationella strategier som stödjer främjande av digital 
spetskompetens i USA. Landet har som övergripande mål att säkerställa sin ledande position inom 
teknologisk utveckling. Under 2019 lanserades exempelvis den nationella strategin The American 
Artificial Intelligence Initiative66 med syfte att stärka, och bibehålla, landets ledande position inom 
AI. Den totala budgeten för utveckling av (icke-militär) AI uppgick till drygt 1 miljard dollar under 
2020. Strategin är sedan 2020 instiftad i lagen The National Articifical Intelligence Act. Den nationella 
strategin fokuserar i huvudsak på följande områden: 
 

• Främja investering i forskning och utveckling av AI i samverkan med akademi, branscher, 
internationella parter och allierade.  

• Främja tillgång till data av god kvalitet, modeller och resurser för AI för att säkerställa att 
forskning och utveckling kan ske, samtidigt som säkerhet, privatliv och integritet skyddas. 

• Avlägsna barriärer för innovation inom AI för att skapa goda förutsättningar för forskning 
och utveckling. 

• Främja ett internationellt stöd för landets strategi genom nära samverkan med 
internationella aktörer, såsom OECD. 

• Främja tillförlitlig AI inom offentlig sektor med syfte att förbättra service till medborgare. 
• Främja kompetensförsörjning av en AI-redo arbetskraft för att säkerställa att den 

amerikanska arbetskraften är kapabel att förstå och nyttja potentialen i AI. 
 
För att säkerställa att det finns en aktör med tydligt ägandeskap för strategin och för att främja 
utveckling av AI över tid har The National AI Initiative Office grundats under 2021. Det utgör en 
avdelning inom det befintliga White House Office of Science and Technology Policy (OSTP). OSTP har 
i uppdrag att stödja och rådge presidenten om forskning och teknologi för att bidra i utvecklingen av 

                                                                 
63 https://www.huawei.com/cn/sustainability/digital-divide/digital_person 
64 https://www.huawei.com/en/news/2020/2/huawei-ict-academy-program2-ict-professionals  
65 https://news.microsoft.com/zh-
cn/%E5%BE%AE%E8%BD%AF%E5%8F%91%E8%B5%B7%E6%95%B0%E5%AD%97%E6%8A%80%E8%83%BD%E8%B5%8B%E8%83%
BD%E9%A1%B9%E7%9B%AE%EF%BC%8C%E5%8A%A9%E5%8A%9B%E6%96%B0%E5%B8%B8%E6%80%81%E4%B8%8B%E5%A4%9
A/  
66 Parker, L. (2020). The White House. The American AI Initiative: The U.S. strategy for leadership in artificial intelligence. 
https://oecd.ai/wonk/the-american-ai-initiative-the-u-s-strategy-for-leadership-in-rtificial-intelligence  

https://www.huawei.com/cn/sustainability/digital-divide/digital_person
https://www.huawei.com/en/news/2020/2/huawei-ict-academy-program2-ict-professionals
https://news.microsoft.com/zh-cn/%E5%BE%AE%E8%BD%AF%E5%8F%91%E8%B5%B7%E6%95%B0%E5%AD%97%E6%8A%80%E8%83%BD%E8%B5%8B%E8%83%BD%E9%A1%B9%E7%9B%AE%EF%BC%8C%E5%8A%A9%E5%8A%9B%E6%96%B0%E5%B8%B8%E6%80%81%E4%B8%8B%E5%A4%9A/
https://news.microsoft.com/zh-cn/%E5%BE%AE%E8%BD%AF%E5%8F%91%E8%B5%B7%E6%95%B0%E5%AD%97%E6%8A%80%E8%83%BD%E8%B5%8B%E8%83%BD%E9%A1%B9%E7%9B%AE%EF%BC%8C%E5%8A%A9%E5%8A%9B%E6%96%B0%E5%B8%B8%E6%80%81%E4%B8%8B%E5%A4%9A/
https://news.microsoft.com/zh-cn/%E5%BE%AE%E8%BD%AF%E5%8F%91%E8%B5%B7%E6%95%B0%E5%AD%97%E6%8A%80%E8%83%BD%E8%B5%8B%E8%83%BD%E9%A1%B9%E7%9B%AE%EF%BC%8C%E5%8A%A9%E5%8A%9B%E6%96%B0%E5%B8%B8%E6%80%81%E4%B8%8B%E5%A4%9A/
https://news.microsoft.com/zh-cn/%E5%BE%AE%E8%BD%AF%E5%8F%91%E8%B5%B7%E6%95%B0%E5%AD%97%E6%8A%80%E8%83%BD%E8%B5%8B%E8%83%BD%E9%A1%B9%E7%9B%AE%EF%BC%8C%E5%8A%A9%E5%8A%9B%E6%96%B0%E5%B8%B8%E6%80%81%E4%B8%8B%E5%A4%9A/
https://oecd.ai/wonk/the-american-ai-initiative-the-u-s-strategy-for-leadership-in-rtificial-intelligence
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landets övergripande strategiarbete. Den nya avdelningen, med särskilt fokus på AI, syftar till att 
fungera som en central hubb för federal koordinering och samverkan mellan privat och offentlig 
sektor inom utveckling av AI-teknik och i utveckling av policy. Avdelningen har även huvudsakligt 
ansvar att genomföra och följa upp den nationella AI-strategin. I samband med att strategin 
lanserades 2019 beslutade regeringen även att bredda och senare också permanentera the Select 
Committee on Artificial Intelligence uppdrag.67 Kommittén bildades 2018 med syfte att koordinera 
regeringens pågående initiativ genom att fungera som en interdepartemental referensgrupp 
bestående av de främsta experterna inom AI från varje departement. Sedan början av 2021 utgör 
kommittén en permanent referensgrupp med syfte att dela kunskap samt övervaka genomförandet 
av den nationella strategin i nära samverkan med The National AI Initiative Office.  
 
Rådet The National Science and Technology Council (NSTC) står bakom införandet av såväl The 
National AI Initiative Office som The Select Committee on Artificial Intelligence. Rådet har i uppgift 
att koordinera forskning- och teknikpolicy inom offentlig verksamhet och utveckla tydliga nationella 
mål för arbetet. En viktig del av landets strategiska arbete är det horisontella angreppssättet som 
syftar till att säkerställa att budget för AI avsätts, prioriteras och koordineras inom samtliga 
departement. Regeringen lägger särskilt fokus vid utveckling av AI inom viktiga samhällsområden, 
såsom kommunikation, sjukvård, tillverkning, säkerhet och livsmedelsproduktion. Det innebär att 
departement som The Department of Energy, The Department of Agriculture och The Department of 
Commerce också innehar nyckelroller i landets arbete med utveckling av AI, där The Select Committee 
on Artificial Intelligence har en viktig funktion som interdepartemental referensgrupp.68 

2.3.1 USA strävar efter att vara världsledande inom quantum 
information science 

Utöver den nationella AI-strategin och övriga initiativ inom AI har landet även lanserat The National 
Quantum Initiative Act 2018 som syftar till att göra USA världsledande inom framtidsområdet 
quantum information science.69 Budgeten för arbetet är drygt 1,2 miljarder dollar över en period på 
fem år. Strategin, som är lagstadgad, fokuserar på att främja forskning, utveckling, demonstration 
och användning av quantum information science and technology genom att bland annat: 
 

• Utöka antalet forskare, utbildare och studenter med kompetens inom quantum information 
science and technology i syfte att utveckla en nationell talangpool. 

• Främja utveckling och inkludering av multidisciplinär utbildning och forskning inom quantum 
information science på kandidat-, master- och postdoktornivå.   

• Fylla kunskapsluckor i grundforskning, inklusive datavetenskapliga kunskapsluckor. 
• Främja samverkan mellan federal nivå, näringsliv och universitet. 
• Främja utveckling av internationella standarder för quantum information science and 

technology security.   
 

Under hösten 2020 lanserades hemsidan quantum.gov som fungerar som en one-stop-website med 
syfte att strömlinjeforma pågående federala program och initiativ inom området. Hemsidan 
innehåller information om alla pågående initiativ inom ramen för The Quantum Initiative Act för att 
underlätta för såväl offentliga aktörer, som privata organisationer och enskilda individer att följa 
arbetet.70  
 
Likt arbetet med den nationella AI-strategin har även en särskild avdelning bildats inom vita husets 
Office of Science and Technology Policy (OSTP) med ansvar att stötta i genomförande av strategin. 
                                                                 
67 American Artificial Intelligence Initiative: Year One Annual Report February 2020. 
68 American Artificial Intelligence Initiative: Year One Annual Report February 2020. 
69 H.R.6227 - National Quantum Initiative Act. 
70 https://www.quantum.gov/  

https://www.quantum.gov/
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The National Quantum Coordination Office (NQCO) har som huvudsakligt ansvar att bidra med 
tekniskt och administrativt stöd till The National Science and Technology Council (NSTC) 
subkommittéer med ansvar för quantum information science71 samt koordinera det pågående 
arbetet för att säkerställa samsyn mellan nivåer och aktörer. Likt det nationella arbetet med AI, utgår 
arbetet från ett horisontellt angreppssätt med aktiv koordinering av departement och myndigheter.  

2.3.2 USA satsar särskilt på STEM för att säkerställa kompetens, nu 
och i framtiden 

En utmaning för landet nu, och på sikt, är underskottet av arbetskraft med kompetenser som 
efterfrågas av arbetsgivare. För att stärka kompetensförsörjningen på sikt inom STEM-området72 
utvecklades 2018 the STEM Strategic Plan.73 Det är en femårig plan med syfte att stärka och bättre 
koordinera utbildningar inom STEM för att på så vis bidra till att samtliga amerikanska medborgare 
har tillgång till utbildning av hög kvalitet och därigenom säkerställa USA:s ledande position som 
digital supermakt. Den nationella STEM-strategin har tre övergripande mål: 
 

• Bygga en stabil grund för kompetens inom STEM.  
• Öka mångfald, jämlikhet och inkludering inom STEM. 
• Förbereda arbetskraften inom STEM för framtiden.  

 
För att uppnå målen utgår arbetet från fyra ansatser: 

1. Utveckla och främja strategiska partnerskap mellan utbildningsanordnare och arbetsgivare 
i syfte att bygga ett starkare och mer inkluderande ekosystem. Detta ska bland annat ske 
genom arbetsplatsnära lärande, praktik och forskning som bidrar till att stärka det formella 
och informella lärandet. 

2. Engagera studenter inom multidisciplinärt lärande i syfte att främja innovation och 
entreprenörskap. Detta ska ske genom att bland annat främja multidisciplinära aktiviteter 
såsom projektbaserat lärande, forskningsmässor, innovationstävlingar och workshops. 
Studenter från olika utbildningsinriktningar ska engageras för att tillsammans utveckla 
kunskap och metoder med bäring på STEM. Syftet med den multidisciplinära ansatsen är att 
bygga en starkare och mer flexibel arbetskraft. 

3. Främja computational thinking från ett tidigt stadie. Det innebär att gå från att enbart 
använda teknik effektivt som verktyg i vardagsliv och arbete, till att aktivt främja och 
utveckla kritiskt tänkande för att lösa komplexa problem med hjälp av teknik. Det ska bland 
annat ske genom att införa STEM-ämnen tidigt i skolan och ett mer aktivt och engagerande 
lärande genom simulationsbaserade aktiviteter och virtual reality (VR) i utbildning och 
yrkesliv.  

4. Främja transparens och ansvarsskyldighet genom att skapa öppna, evidensbaserade 
metoder och beslutsfattande. Både inom STEM-program, i investeringar och aktiviteter på 
federal nivå samt för intressenter i hela ekosystemet. 

 
Bakgrunden till den nationella strategin är att få delstater i USA har en strategisk plan för utbildning 
inom STEM, samtidigt som arbetsgivare har en mycket stark efterfrågan på utbildade inom ämnena. 
Förhoppningen är att den nationella strategin ska bidra till ökad diskussion om vikten av STEM och 
bättre koordinering av ekosystemet (grund- och högre utbildning, yrkesliv, fortbildning, forskning). 
En central del i strategin är tidig exponering och att elever ska få erfarenhet av högkvalitativ 
utbildning långt tidigare än på gymnasienivå. Strategin lägger också vikt vid mätning av effekter och 

                                                                 
71 Subcommittee on Quantum Information Science (SCQIS), Subcommittee on the Economic and Security Implications of Quantum 
Science (ESIX) och The National Quantum Initiative Advisory Committee (NQIAC). 
72 STEM är ett samlingsbegrepp och förhållningssätt för utbildning och lärande som innefattar områdena vetenskap, teknologi, 
ingenjörsvetenskap och matematik.   
73 Charting a course for success: America’s strategy for stem education. A report by the 
committee on Stem education of the National science & Technology council. 
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transparent datainsamling för att synliggöra vilka som deltar i STEM-utbildning, vilka grupper som är 
underrepresenterade och vilka program och kurser som är mest effektiva för att möjliggöra spridning 
av goda exempel.  
 
Likt arbetet inom AI och quantum inkluderar den strategiska planen för STEM ett horisontellt 
angreppsätt där olika myndigheter och departement involveras i hela genomförandet. Exempelvis 
bidrar The Department of Labor (DOL) till strategins måluppfyllelse genom att erbjuda 
lärlingsprogram inom advanced industrial mechanics i samverkan med industrin. The National 
Aeronautics and Space Administration (NASA) har erbjudit National Space Grant College and 
Fellowship Program under 30 års tid men har genom strategin fördjupat sitt samarbete med 
akademi, branscher, NGO:s och lokala beslutsfattare med syfte att stärka högre utbildning och 
tvärvetenskapligt lärande med bäring på NASA:s verksamhetsområden. 

2.3.3 En stor del av USA:s strategiska arbete berör utveckling av 
militärt försvar och nationell säkerhet 

Historiskt sett har så kallad dual use varit framgångsrikt i USA. Det innebär att forskning och 
utveckling inom militären också kommer till nytta som verktyg inom det civila.74 Det betraktas som 
en komparativ fördel för USA i relation till andra länder. Det pågår också intensiv konkurrens mellan 
USA och Kina i att utveckla cutting-edge military technology och att vara ledande inom området. 
Kompetensförsörjning av digital spetskompetens är därför viktigt även för nationell säkerhet i 
länderna och det pågår flera initiativ med direkt bäring på militär verksamhet.75  
 
Ett exempel som berör militär AI är Department of Defense (DoD) utbildningsstrategi DoD AI 
Education Strategy.76 Syftet med utbildningsstrategin är att kompetensutveckla befintlig personal 
inom organisationen. Detta eftersom departementet ser att de inte har möjlighet att tävla mot 
privata företag om att rekrytera världsledande global AI-talang. Strategin lanserades och gick in i 
implementeringsfas i oktober 2020. Implementeringen påbörjades med en pilotfas där 84 anställda 
från olika avdelningar genomgår ett intensivt upskilling-program inom AI-teknologier och hur dessa 
kan integreras i verksamheten. Beroende på resultatet av pilotfasen planerar myndigheten att 
lansera programmet i hela organisationen. Samtliga anställda kommer då att delas in i sex 
”arketyper” beroende på deras lärandebehov, yrkesroll och intresse för AI.77 Arketyperna innefattar 
Lead AI (exempelvis strategiska chefer, befälhavare), Drive AI (exempelvis teknikansvariga, 
produktchefer), Create AI (exempelvis data scientists, AI/ML engineers), Embed AI (tekniker) Faciliate 
AI (produktägare, UX-designer) och Employ AI (support, logistik, underhåll). Till varje arketyp kopplas 
olika utbildningsdelar an, vilka learning outcomes som ska generas, vilka AI-kompetenser som krävs 
och på vilken kunskapsnivå (basic, intermediate eller advanced).78  
  

                                                                 
74 Internet och Global Positioning System (GPS) är två sådana exempel. 
75 Artificial Intelligence and National Security, Congressional Research Service, https://crsreports.congress.gov  
76 https://www.ai.mil/docs/2020_DoD_AI_Training_and_Education_Strategy_and_Infographic_10_27_20.pdf 
77 Department of Defense (DoD) är USA:s största arbetsgivare, med 1,4 miljoner aktiva i tjänst och över 700 000 civilanställda.  
78 https://www.ai.mil/docs/2020_DoD_AI_Training_and_Education_Strategy_and_Infographic_10_27_20.pdf 

Upskilling innefattar processer av inlärning där individer fördjupar befintliga eller erhåller nya 
kompetenser. Reskilling innefattar processer att lära individer nya kompetenser i syfte att 
arbeta med ett annat yrke eller andra uppgifter.  

https://crsreports.congress.gov/
https://www.ai.mil/docs/2020_DoD_AI_Training_and_Education_Strategy_and_Infographic_10_27_20.pdf
https://www.ai.mil/docs/2020_DoD_AI_Training_and_Education_Strategy_and_Infographic_10_27_20.pdf
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3 Länderna har flera insatser med 
bäring på digital spetskompetens 

Sammanfattning av kapitlet 
Ramboll har kartlagt pågående initiativ för att främja kompetensförsörjning av digital spetskompetens i 
de studerande länderna. I kapitlet kategoriseras dessa inom ett antal övergripande områden (se nedan). 
Kartläggningen är inte heltäckande utan ger ett antal exempel på initiativ som syftar till att främja 
kompetensförsörjning av digital spetskompetens i de studerade länderna. Det innebär att det finns flertal 
insatser och program som inte har inkluderats i denna kartläggning. 
 
 

 
Av kartläggningen framgår att länderna genomför många insatser med direkt bäring på främjande av 
digital spetskompetens. Insatser genomförs både av enskilda aktörer, i bred samverkan, genom public-
private partnerships och genom landsövergripande samarbeten. Insatserna utgör också ofta en del av 
övergripande nationella strategier och handlingsplaner som berör kompetensförsörjning, vilket ger en 
bättre samordning mellan insatser och ett helhetsgrepp om utvecklingen inom området. Ett tydligt 
exempel är USA som genom den nationella quantum-strategin lanserat kompetensutvecklingsinsatser 
från grundskolenivå upp till postdoktornivå och särskilda insatser för fortbildning av yrkesverksamma. 
 
Det är också tydligt att varje land är unikt och att olika typer av insatser görs beroende på kontext. I Indien 
finns exempelvis en mycket stor andel ung arbetskraft med stor potential att utvecklas inom digitala 
spetsområden. Många insatser riktar sig därför till unga. Bland den kinesiska befolkningen värderas 
yrkesutbildningar generellt sett lägre än akademiska utbildningar. Det utgör en stor utmaning för landets 
kompetensförsörjning. Särskilda insatser riktas därför mot att uppnå ökad kvalitet och högre 
branschrelevans på yrkesutbildningar. I USA är den nationella säkerheten högsta prioritet och en stor 
mängd insatser riktas mot kompetensförsörjning inom försvaret.  
 
Utöver insatser riktade mot studenter och yrkesverksamma genomför länderna även särskilda 
kompetensutvecklingsinsatser för lärare, professorer och forskare. Detta sker exempelvis inom 
framtidsområden som quantum information science och artificiell intelligens. Syftet är att säkerställa att 
det finns ett tillräckligt utbud av personer med spetskompetens inom dessa områden så att de i sin tur 
kan föra kunskapen vidare till andra. En annan iakttagelse är att länderna också löpande beskriver enskilda 
insatser som viktiga delar i uppbyggnaden av större ekosystem inom spetsområden. Mycket vikt läggs 
också vid behovet av att bättre integrera utbildning, arbete och forskning i syfte att främja det livslånga 
lärandet.  

Insatser för kompetensförsörjning 
inom framtidsområden 
 

Exempel på insatser som tidig programmering i skolan och 
insatser för fortbildning/omskolning av yrkesverksamma 
inom områden som quantum information science and 
technology, artificial intelligence och cyber security. 
 

Etablering av Centre of Excellence 
 
 

Exempel på Centre of Excellence som främjar samverkan, 
kompetensförsörjning och innovation inom digitala 
spetsområden. 
 

Certifiering av kompetens 
 

 

Exempel på certifieringsmodeller och metoder som 
används i länderna, bland annat micro-credentials och 
kompetensstandarder. 
 

Bootcamps 
 

 

Exempel på bootcamps för individer och företag som 
genomförs i samverkan mellan exempelvis lärosäten och 
privata aktörer. 
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3.1 Insatser för kompetensförsörjning inom 
framtidsområden  

De tre studerade länderna genomför ambitiösa insatser för att främja kompetensförsörjning inom 
områden som identifierats som centrala för framtiden. Att accelerera utvecklingen ses som mycket 
viktigt för att säkerställa fortsatt internationell konkurrenskraft och för att behålla, eller nå, ledande 
positioner. Av de insatser som täcks in av denna kartläggning framgår även att de tre länderna 
genomför liknande satsningar. Exempelvis satsar samtliga länder på att öka utbudet av personer med 
specialistkompetens inom områden som quantum och cybersäkerhet, och de genomför även 
insatser riktade mot barn och unga i syfte att tidigt skapa intresse och medvetenhet för framtidens 
teknologi. Det genomförs även särskilda insatser i syfte att kompetensutveckla lärare på grund-, 
gymnasie-, högskole- och universitetsnivå samt forskare i syfte att säkerställa att det finns ett 
tillräckligt utvecklat ekosystem för lärande. Många insatser berör också kompetensförsörjning av 
digital spets inom militären. Stora företag är också ofta viktiga partners i insatserna.  

3.1.1 Indien har pågående insatser för att säkerställa utveckling inom 
quantum technology 

Den indiska regeringen har identifierat quantum technology som ett viktigt framtidsområde. Inom 
ramen för den nationella strategin National Mission on Quantum Technologies and Applications 
(NM-QTA) genomförs ett flertal insatser. Dessa fokuserar bland annat på utveckling av 21 hubbar för 
utveckling av quantum samt fyra nya forskningscenter.79 I landet genomförs även ett antal insatser 
för att kompetensutveckla akademin och skapa tillgång till quantum. Dessa presenteras nedan. 
 
Indien fokuserar på att kompetensutveckla akademin och skapa tillgång till quantum 
I augusti 2020 lanserade Ministry of Electronics & Information Technology (MeitY) tillsammans med 
Microsoft programmet Quantum Training Programme. Programmet ska bidra till att bygga upp en 
arbetskraft inom quantum computing i landet genom att kompetensutveckla det akademiska 
samhället. Rent konkret, innefattar det riktade kompetensutvecklingsinsatser till anställda på över 
900 avdelningar på olika universitet och forskningsinstitut runt 
om i Indien. Det innefattar train the trainer där Microsoft 
tillsammans med Electronics and ICT Academies at Malaviya 
National Institute of Technology (MNIT) och National Institute of 
Technology utbildar forskare, professorer och universitetslärare i 
quantum computing i syfte att påbörja uppbyggnaden av en 
quantum workforce. Förhoppningen är att programmet ska bidra 
till att utveckla högkvalitativt innehåll i utbildningsplaner och 
kurser samt främja intresset för quantum technology bland de 
mest kompetenta i landet.80  
 
Ett annat exempel är etableringen av Quantum Computing Applications Lab, ett public-private 
partnership mellan myndigheten Ministry of Electronics & Information Technology och företaget 
Amazon Web Services (AWS) som offentliggjordes i januari 2021. Syftet med labbet är att accelerera 
quantum computing-led research and development och på sikt skapa tillgång till quantum computing 
as a service för offentlig sektor, forskare, akademi och näringsliv i Indien. Målet är att avancera 
utvecklingen inom viktiga samhällsområden såsom tillverkning, sjukvård och livsmedelsproduktion. 
På kort sikt kommer framstående forskare i Indien att ges tillgång till labbet, där ett antal utvalda 
även kommer att få direkt, kostnadsfri tillgång till Amazons utvecklade kvantteknik inom Amazon 

                                                                 
79 https://www.psa.gov.in/technology-frontiers/quantum-technologies/346  
80 https://news.microsoft.com/en-in/microsoft-garage-india-quantum-computing-training-program/  

Train the trainer 
innefattar särskilda 
insatser för att träna 
(train) lärare (trainers) i 
att bli bättre på att lära ut 
till andra. 

https://www.psa.gov.in/technology-frontiers/quantum-technologies/346
https://news.microsoft.com/en-in/microsoft-garage-india-quantum-computing-training-program/
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Braket (Amazons quantum computing service).81  Enligt ett uttalande från AWS ska labbet bidra till 
att öppna upp för innovation och nya vetenskapliga upptäckter genom att forskare får tillgång till 
komplex infrastruktur och teknik som det vanligtvis är mycket begränsad tillgång till.82 
 
Även företaget IBM har inlett ett aktivt arbete i Indien med målet att bidra till att bygga en indisk 
arbetskraft och ett indiskt ekosystem redo för quantum. Bland annat tränas studenter i att använda 
Qiskit, IBM:s open-source framework for quantum computing83. Det anordnas även meet-ups för 
professorer och lärare i syfte att dra lärdom av varandras erfarenheter. Arbetet sker inom ramen för 
IBM:s internationella nätverk IBM Quantum Network som består av 130 organisationer från 
näringsliv, akademiska institutioner och nationella forskningslabb runt om i världen. Syftet med 
nätverket är att främja utveckling av teknik och förbereda nästa generations quantum innovators.84 
Enligt uttalande från IBM har Indien valts ut på grund av landets stora nationella satsningar på 
området, den stora tillväxtpotentialen och en stor andel ung arbetskraft.85 
 
Quantum Computing India grundades 2020 för att samla den växande andelen indier med intresse 
för quantum. Det är ett community som syftar till att samla quantum-entusiaster, uppmuntra dem 
till att lära av varandra samt att tillsammans utveckla algoritmer och lösningar på quantum problems. 
Quantum Computing India grundades av privatpersoner men inkluderar nu studenter, 
yrkesverksamma samt representanter från näringslivet och akademin. Exempel på insatser för 
privatpersoner är lärcirklar (där personer träffas och lär av varandras projekt) och QCI fellowship (6-
veckors virtuellt träningsprogram där deltagare får tillgång till över 500 specialister inom quantum). 
För start-ups, näringsliv och akademi erbjuds lärcirklar, tillgång till en pool av quantum-talanger 
(bland annat för frilansuppdrag), stöd i att utforma akademiska kurser inom området samt anordning 
av hackathons.86  

3.1.2 Indien gör flera omfattande insatser inom områden som AI, 
machine learning och IoT 

Den icke-vinstdrivande branschorganisationen NASSCOM leder i 
samverkan med privata företag programmet FutureSkills. Det 
helt branschdrivna initiativet lanserades 2018, mot bakgrund av 
en rapport som visade att mellan 1,5 och 2 miljoner anställda 
inom sektorn Technology & Information Technology enabled 
Services (IT& ITeS) i Indien behöver genomgå 
kompetensutveckling de kommande fem åren för att fortsätta 
vara konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden.87 Problemet 
bedömdes vara för stort för att hanteras av enskilda arbetsgivare 
och därigenom grundades FutureSkills med målet att skapa ett 
branschdrivet ekosystem för kontinuerligt lärande av anställda 
inom IT-området. 
 
FutureSkills är en plattform för lärande som erbjuder kurser och certifiering inom tio områden som 
identifierats som emerging technologies88 samt tillgång till subject-matter experts (SME) från företag 

                                                                 
81 https://indianexpress.com/article/technology/tech-news-technology/meity-and-aws-announced-quantum-computing-
applications-lab-in-india-7153192/  
82 https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1690085  
83 https://qiskit.org/  
84 https://www.ibm.com/quantum-computing/ibm-q-network/  
85 https://cio.economictimes.indiatimes.com/news/next-gen-technologies/ibm-outlines-commitment-to-developing-the-
quantum-ecosystem-in-india-more-than-1400-students-trained-on-qiskit/79771412  
86 https://quantumcomputingindia.com/  
87 https://futureskills.nasscom.in/assets/img/FutureSkills-brochure-B2B-2020.pdf  
88 Artificial Intelligence, Blockchain, Big Data Analytics, Cloud Computing, Cyber Security, Internet of Things, Mobile Tech, Robotic 
Process Automation, Virtual Reality och 3D Printing. 

NASSCOM är Indiens 
största 
branschorganisation 
inom IT & ITeS med 
över 2 800 
medlemsföretag. 
Organisationen har som 
mål att göra Indiens IT-
talanger redo för 
framtiden. 
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som CGI, Tech Mahindra och WNS. Experter ansöker om att bli SME, och sätter sedan upp sin egen 
sida på plattformen. På denna kan experterna sätta samman kurspaket inom en viss teknologi eller 
område, sända live, anordna frågestunder samt på andra sätt interagera med användare av 
plattformen. FutureSkills är en business-to-business (B2B) plattform och finansieras helt genom 
prenumerationsmodeller. Plattformen utgår från tre faser:  
 

• Discovery – Möjliggör för yrkesverksamma att enkelt söka och bevaka olika områden, bland 
annat genom att välja att följa en viss teknologi, yrkesroll eller kompetens. En algoritm 
optimerar sökresultaten baserat på den enskilda individens intresse och learning styles. 

• Continuous learning – I plattformen skapas learning pathways för den enskilde individen 
baserat på intresse och de kurser som genomförts. Genom detta skapas tydliga spår för 
kontinuerligt lärande, även efter en enskild kurs är avslutad. 

• Deepskilling – När individer utforskat och upptäckt sitt intresse och kunskapsnivå kan de 
fördjupa sig inom specialistområden genom formella kurser med möjlighet till certifiering. 
På plattformen erbjuds kurser av organisationer såsom MITx, EdX och Simpli Learn, samt 
möjlighet att utforska digitala plattformar från organisationer som Amazon Web Services, 
Microsoft och Redhat. 

 
Sedan 2018 utgör IT& ITeS-sektorn en av 12 utvalda Champion Services Sectors (CSSS) I Indien.89 
Under 2020 beslutade den indiska regeringen att gå in med offentliga medel (436 crore, ca. 60 
miljoner dollar) för att skala upp NASSCOM:s satsning FutureSkills genom att ingå ett 
samförståndsavtal med organisationen. Den nya plattformen FutureSkills Prime lanserades i 
november 2020, genomförs inom ramen för CSSS och är en del av Indiens strategiska arbete mot att 
bli en Trillion Dollar Digital Economy 2025. Plattformen leds av NASSCOM i samverkan med den 
indiska regeringen, Ministry of Electronics & Information Technology och IT-branschen och syftar till 
att göra Indien till ledande global hubb för talang inom emerging technologies, såsom AI, IoT, 
machine learning och data science. Detta genom att bygga ett nationellt kompetensekosystem för 
digitala teknologier. Sammanfattningsvis består FutureSkills Prime av en digital plattform som 
erbjuder kurser för upskilling, reskilling och deepskilling inom olika områden som identifierats som 
viktiga för framtiden.  
 
Skillnaden mot B2B-plattformen FutureSkills är att FutureSkills Prime är 
business-to-consumer (B2C). Det innebär att plattformen är öppen för 
enskilda individer som vill kompetensutveckla sig inom 
framtidsområden, vilket möjliggörs genom statlig medfinansiering. 
Plattformen utgår från samma lärandefaser (discovery, continious 
learning och deepskilling) som FutureSkills. Den involverar 
näringslivspartners, har kurser på grund- och avancerad nivå samt så 
kallade bridge courses som fokuserar på viss teknik eller 
programmeringsspråk i syfte att komplettera befintlig kompetens. 
Målet med FutureSkills och FutureSkills Prime är att kompetensutveckla 
1 miljon anställda (genom B2B) och 400 000 individer (genom B2C) över 
en period på fem år. 
 
Indien har ett pågående utvecklingsarbete att etablera institut för kompetensförsörjning inom 
högspecialiserade tekniska områden 
Ett ytterligare exempel på hur landet arbetar med kompetensförsörjning av digital spetskompetens 
är etableringen av Indian Institutes of Skills (IIS).90 Det innefattar ett antal institut på utvalda platser 
                                                                 
89 2018 lanserades flaggskeppsprogrammet Champion Services Sectors Scheme (CSSS) som identifierar 12 sektorer som den 
indiska regeringen vill ge särskild uppmärksamhet för att utveckla och realisera dess potential. Den totala budgeten för initiativ 
inom de 12 sektorerna uppgår till 5000 crore, vilket motsvarar ungefär 688 miljoner dollar. 
90 https://msde.gov.in/index.php/en/schemes-initiatives/Other-Schemes-and-Initiatives/Establishment-of-Indian-Institutes-of-
Skills-IISs  
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i landet som ska erbjuda high-level training program inom högspecialiserade tekniska områden i 
samverkan med olika branscher. Syftet är att öka statusen för yrkesutbildningar, höja 
branschrelevansen på utbildningar och att bättre möta kompetensbehoven på den lokala och 
regionala arbetsmarknaden. Varje IIS ska erbjuda tvååriga diploma courses inom områden såsom AI, 
IoT, augmented reality och big data. I november 2020 offentliggjordes planerna för etableringen av 
ett IIS i staden Ahmedabad. Det genomförs som ett icke-vinstdrivande public-private partnership 
mellan den indiska regeringen, The Ministry of Labour and Employment och det multinationella 
indiska konglomeratet Tata Group. Regeringen förser institutet med land för geografisk placering, 
medan Tata Group går in med eget kapital (över 500 crore, drygt 69 miljoner dollar) för uppbyggnad 
av centret.  
 
Målet med IIS i Ahmedabad är att 5 000 individer per år ska genomgå högspecialiserad träning 
(praktiskt och teoretisk) inom tekniska områden som det råder hög efterfrågan av arbetskraft inom, 
samt erhålla fortsatt stöd genom mentorskapsprogram. Partnerskap kommer att ingås med indiska 
och utländska organisationer som är ledande inom specifika områden, exempelvis automatisering, 
som i sin tur ska bidra i utformning och genomförande av utbildningar. I ett uttalande från Tata Group 
framgår att bakgrunden till beslutet att ingå partnerskap med den indiska regeringen är en önskan 
att bidra till att förbereda dagens indiska arbetskraft för framtidens kompetensbehov.91 Etableringen 
av Indian Institutes of Skills (IIS), med särskilt fokus på yrkesutbildningar, har inspirerats av modellen 
Indian Institute of Technology (IIT). Det är Indiens mest välrenommerade tekniska universitet med 
utbildningar på grund, avancerad och doktorsnivå. Totalt finns 23 IIT i landet. Dessa har blivit utsedda 
som Centre of Excellences92 av den indiska regeringen med målet att arbeta för att främja utbudet 
av high quality scientists, engineers and technologists. 
 
Indien och Storbritannien samarbetar för att göra deep learning, AI och research mainstream i Indien 
Likt arbetet för att främja kompetensförsörjning inom quantum computing sker särskilda insatser för 
att kompetensutveckla indisk akademi inom deep learning och AI. Satsningen Leading India AI 
genomförs inom ramen för fonden Newton Bhabha Fund.93 Det är ett partnerskap mellan Indien och 
Storbritannien i syfte att tillsammans finna lösningar på globala utmaningar. Målet med Leading 
India AI är att transformera det befintliga AI-landskapet i landet genom särskilda insatser. Målet är 
att kompetensutveckla 10 000 akademiker runt om i Indien på 1 000 institutioner, som i sin tur ska 
utbilda 100 000 studenter inom området.94 Bakgrunden till initiativet är att det finns en stor potential 
i Indien (ung befolkning och stor arbetskraft) inom AI och deep learning, samtidigt som det saknas 
en tillräckligt etablerad infrastruktur och ekosystem för lärande. Genom en gemensam satsning 
hoppas Royal Academy of Engineering (Storbritannien), University college (London), Brunel 
University (London), och Bennett University (Indien) bidra till uppbyggnad av en akademisk 
infrastruktur och ekosystem i Indien.  
 
Utvecklingsarbetet sker i strategiska samarbeten mellan en stor mängd privata företag95, 
akademiska institutioner96, startups och så kallade Zonal Lead Institutions från olika regioner. Dessa 
institutioner har i uppgift att sätta samman 100 forskningsgrupper som i sin tur erhåller stöttning av 
privata partners, startups eller akademiker i att forska inom machine learning, AI och deep learning. 
Förhoppningen är att programmet ska leda till förbättrad kompetensförsörjning, ökad forskning och 
fler innovativa och strategiska partnerskap mellan näringslivet och akademin. Genom att ingå 
partnerskap eller delta som Zonal Lead Institution ges flera förmåner, bland annat tillgång till 
                                                                 
91 https://www.livemint.com/companies/news/tata-group-to-invest-rs-300-crore-to-set-up-indian-institute-of-skills-
1568176092286.html  
92 Centre of Excellence beskrivs mer utförligt i kapitel 3.2. 
93 https://www.britishcouncil.in/programmes/higher-education/newton-fund  
94 https://www.leadingindia.ai/  
95 Över 50 privata företag är involverade, exempelvis Nvidia, AWS och EdX. 
96 Över 900 akademiska institutioner är involverade, varav 100 är så kallade Zonal Lead Institutions som satt samman 100 
forskargrupper. 
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företaget Nvidias supercomputer och deep learning lab, kurser inom AI och deep learning, 
mentorskap och möjlighet att erbjuda praktik för studenter.97 Det nationella tillsynsorganet för 
högre utbildning inom tekniska ämnen, All India Council for Technical Education (AICTE), stöttar 
satsningen och har rekommenderat sina 10 000 godkända utbildningsinstitut att delta i initiativet. 

3.1.3 Indien kompetensutvecklar offentliganställda inom 
cybersäkerhet 

Inom ramen för Digital India genomförs det nationella kompetensutvecklingsprogrammet Cyber 
Surakshit Bharat som lanserades 2018. Det är ett public-private partnership mellan Ministry of 
Electronics & Information Technology, National e-governance Division (NeGD) och privata företag 
såsom Microsoft, Intel, IBM, Ernst and Young och Samsung.98 Programmets målsättning är att skapa 
medvetenhet om nya och framväxande cyberhot, skapa djupare förståelse för viktiga aktiviteter, nya 
initiativ, utmaningar och relaterade lösningar kopplade till advanced cybersecurity. Programmet 
täcker en bredd av områden, exempelvis emerging technology – opportunities and threats, common 
attack techniques (OS vulnerabilities) och cyber forensics and cyber resilience. Utbildningen är sex 
dagar lång och leds av experter från regering och ledande privata företag. Målgruppen är samtliga 
högre chefer och specialister med ansvar för IT-säkerhet inom regeringen (på nationell- och 
delstatsnivå), myndigheter, bank och försäkring inom offentlig sektor samt polis och 
säkerhetsstyrkor.99  
 
Ett annat exempel är Information Security Education and Awareness (ISEA) som under 2018 gick in 
sin andra fas.100 Initiativet drivs av Ministry of Electronics & Information Technology och utgör en del 
av Indiens strategiska arbete för att säkerställa utbredd kompetens inom cybersäkerhet. Syftet med 
ISEA är att nå ut med information till 30 miljoner internetanvändare, kompetensutveckla 114 000 
tusen indier (barn och unga, akademiker, yrkesverksamma i olika sektorer, studenter) samt fortbilda 
13 000 offentliganställda inom information security101. På så vis ska en mass Information Security 
awareness uppstå i landet. Programmet är mycket brett och innefattar öppna seminarier och 
workshops, formella (akademiska) och informella (arbetsplatsbaserade) kurser på grund- och 
avancerad nivå samt certifiering. Genom programmet hoppas regeringen även generera en databas 
av kvalitetssäkrade kurser inom information security. Träning och utbildning genomförs av 
universitet, akademiska institut, forskningscenter och privata utbildningsanordnare. Inom ramen för 
programmet har även fyra Information Security Research and Development Centres (ISRDCs) 
etablerats med syfte att identifiera, främja och utveckla talangfulla forskare från olika vetenskapliga 
inriktningar och representanter från näringslivet.102 

3.1.4 Regeringen i Kina satsar på quantum computing 
Kina har under senare år investerat mycket i utveckling av quantum computing. Under den 11:e 
femåriga innovationsplanen (2006–2010) genomfördes fyra stora forskningsprojekt som fokuserade 
på quantum information, med en total budget på cirka 150 miljoner dollar. Under den 12:e femåriga 
planen (2011–2015) genomfördes sex stora quantum-relaterade forskningsprojekt med finansiering 
på cirka 490 miljoner dollar. Under den 13:e femåriga innovationsplanen lanserades ett 
megaforskningsprojekt inom quantum control och quantum information, som finansieras av Ministry 
of Science and Technology med en budget på cirka 340 miljoner dollar.103 Regeringen har också 
spenderat 10 miljarder dollar på att bygga upp landets nationella laboratorium för quantum 
                                                                 
97 https://www.leadingindia.ai/associates  
98 https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1517238  
99 https://www.meity.gov.in/cyber-surakshit-bharat-programme  
100 https://www.nielit.gov.in/content/information-security-education-awareness-isea-project-phase-%E2%80%93-ii 
101 Information security innefattar att skydda information från obehörigt intrång och användning. 
102 https://isea-pmu.in/about/, https://isea-pmu.in/implementation_structure/isrdcs/  
103 https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2058-9565/ab4bea  
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information sciences i Hefei.104 Detta har bidragit till att Kina blivit världsledande inom vissa delar av 
quantum computing som exempelvis quantum networking.105  
 
Nationella och internationella talanger ska utvecklas och lockas till arbete inom quantum 
Chinese Academy of Sciences (CAS) etablerade 2014 ett Center for Excellence in Quantum Information 
and Quantum Physics i Shanghai. Centret har som strategiskt mål att bygga ett expansivt quantum 
communications network samt tillämpa quantum communication inom nationellt försvar, offentlig 
sektor och finansbranschen. Centret ska även skapa nya strategiska branscher där Kina tar en 
ledande internationell roll, överträffa kapaciteten hos klassiska datorer för att hantera specifika 
problem, uppnå praktiska precisionsmättekniker och utforska ett praktiskt sätt för universella 
kvantdatorer. Centret arbetar också regelbundet med att attrahera och utveckla talanger i syfte att 
bidra till utveckling av en arbetskraft inom området.106 
 
Beijing Academy of Quantum Information Sciences är en forskningsinstitution som finansieras av 
Pekings kommunstyrelse. Det grundades genom partnerskap mellan ledande kinesiska 
forskningsenheter, bland annat Chinese Academy of Sciences, Peking University och Tinghua 
University.107 Institutionen fokuserar på grundläggande- och avancerade frågor inom quantum. 
Institutionen har som mål att utveckla avancerade FoU- och mätningsplattformar i syfte att attrahera 
ledande globala talanger till Kina för att skapa en världsledande forskningsstyrka inom området.108 
Institutionen deltar i även utvecklingen av det nationella laboratoriet för quantum information 
sciences och megaprojektet för quantum communications och quantum computing. 

3.1.5 Kina främjar integrering av AI inom branscher och utbildningar 
Som en del av den nationella AI-strategin lanserade Ministry of Industry and Information Technology 
(MIIT) 2017 handlingsplanen Three-Year Action Plan for Promoting Development of a New 
Generation Articifial Intelligence Industry.109 Handlingsplanen ska främja en djupgående integrering 
av AI inom näringsliv och industri, bland annat genom att löpande stödja ledande företag inom AI 
och utforska möjligheterna att skapa ett AI-kluster. Handlingsplanen ska även främja inrättandet av 
regionala innovationscenter för tillverkning, öka tillgången till branschdata, och stödja nyckelaktörer 
att förbereda sig inför AI-branschens utveckling. Fem huvudsakliga åtgärder har identifierats för att 
nå de mål som definierats i handlingsplanen: 
 

1. Stärka synergier och samverkan mellan staten, Kinas provinser, näringslivet, 
branschorganisationer, tankesmedjor och industrikluster.  

2. Öka graden av offentligt stöd, bland annat för utveckling av AI-produkter, hård- och 
mjukvaror.  

3. Uppmuntra till innovation och entreprenörskap, bland annat genom att stödja företag, 
forskningsinstitut och universitet att tillsammans utveckla och tillämpa viktiga AI-tekniker. 

4. Påskynda kompetensförsörjningen genom att attrahera och träna högkvalificerade AI-
talanger och innovativa och entreprenöriella talanger. Detta för att stödja tillväxten av en 
grupp ledande talanger och unga framtidstalanger. Det ska göras bland annat genom ökad 
samverkan mellan universitet, högskolor och näringslivet. AI-relaterade ämnen ska 
integreras i skolundervisningen och yrkeshögskolor ska på enklare sätt kunna anpassa 

                                                                 
104 https://gadgets.ndtv.com/laptops/news/quantum-computer-china-supremacy-google-sycamore-billion-trillion-times-faster-
supercomputer-2334255  
105 https://www.livescience.com/61474-micius-china-quantum-key-intercontinental.html . 
106 https://academic.oup.com/nsr/article/4/1/144/3092288  
107 http://www.baqis.ac.cn/en/ 
108 https://academicjobsonline.org/ajo/jobs/16495  
109 Se engelsk översättning av handlingsplanen: https://www.newamerica.org/cybersecurity-initiative/digichina/blog/translation-
chinese-government-outlines-ai-ambitions-through-2020/ och ordinarie: 
https://www.miit.gov.cn/cms_files/filemanager/oldfile/miit/n1146295/n1652858/n1652930/n3757016/c5960820/part/5960845.
docx.  

https://gadgets.ndtv.com/laptops/news/quantum-computer-china-supremacy-google-sycamore-billion-trillion-times-faster-supercomputer-2334255
https://gadgets.ndtv.com/laptops/news/quantum-computer-china-supremacy-google-sycamore-billion-trillion-times-faster-supercomputer-2334255
https://www.livescience.com/61474-micius-china-quantum-key-intercontinental.html
https://academic.oup.com/nsr/article/4/1/144/3092288
http://www.baqis.ac.cn/en/
https://academicjobsonline.org/ajo/jobs/16495
https://www.newamerica.org/cybersecurity-initiative/digichina/blog/translation-chinese-government-outlines-ai-ambitions-through-2020/
https://www.newamerica.org/cybersecurity-initiative/digichina/blog/translation-chinese-government-outlines-ai-ambitions-through-2020/
https://www.miit.gov.cn/cms_files/filemanager/oldfile/miit/n1146295/n1652858/n1652930/n3757016/c5960820/part/5960845.docx
https://www.miit.gov.cn/cms_files/filemanager/oldfile/miit/n1146295/n1652858/n1652930/n3757016/c5960820/part/5960845.docx


<Digital Spetskompetens> 

25 
 

 

utbildningsutbudet efter näringslivets efterfrågan. Regeringen ska också uppmuntra och 
stödja ledande företag och branschorganisationer att utbilda högkvalitativa AI-team. 

5. Säkerställa en välfungerande miljö för utveckling genom att bland annat analysera och 
utveckla policys, lagar och regleringar kring AI. Statliga avdelningar ska uppmuntras att ta 
ledningen när det gäller att använda AI för att förbättra effektiviteten. Samarbeten mellan 
kinesiska och internationella forskningsinstitut, företag och branschorganisationer ska 
stärkas. 

 
En särskild handlingsplan ska bidra till att AI integreras mer i utbildningar  
Kinas Ministry of Education införde år 2018 en handlingsplan med syfte att integrera AI i högre 
utbildningar.110 Handlingsplanen uppmuntrar högre utbildningsinstitutioner att utveckla 
spetsområden, bedriva innovativ forskning och göra betydande, banbrytande genombrott. Samtidigt 
ska handlingsplanen bidra till att ytterligare förbättra universitetets förmåga att hitta och utbilda AI-
talanger för att tillgodose Kinas behov av talanger inom området. I handlingsplanen framgår att 
regeringen ska arbeta kontinuerligt med att optimera och förbättra specialiserade utbildningar och 
bygga ett utbildningssystem som blandar specialiserad AI-utbildning med yrkesutbildning och 
grundutbildning på universitetsnivå. AI ska också integreras i grund- och gymnasieutbildningar i syfte 
att tidigt skapa intresse för området. Ett ytterligare exempel på landets arbete inom AI är det 
internationella utbildningsprogram som lanserades 2018 av Ministry of Education tillsammans med 
Peking University och företaget Sinovation Ventures. Programmet innefattar utbildning av minst 500 
lärare och minst 5 000 studenter inom AI inom en period på fem år.111 2019 introducerade Ministry 
of Education även 400 nya högre utbildningar relaterade till spetsområden som big data, AI och 
robotics.112  
 
Det pågår även flera lokala initiativ för att främja kompetensförsörjning inom AI 
Kommunstyrelsen i Shanghai lanserade 2020 Implementation Measures for Accelerating the High-
Quality Development of Artificial Intelligence in Shanghai.113 Dokumentet består av 22 
nyckelåtgärder som ska genomföras av kommunstyrelsen för att främja utvecklingen av Shanghai 
som en global knytpunkt för AI. Framförallt genom talangutveckling, dataöppenhet, och finansiering 
av startups och företag. Talangutvecklingen ska ske genom att Shanghai-baserade universitet, 
forskningsstrukturer och näringsliv uppmuntras att förbättra sin samverkan. Bland annat genom att 
upprätta AI-utbildningar, talangutvecklingsbaser och införa stödåtgärder för att locka och behålla 
talanger. En kommunal strategisk rådgivande expertkommitté inom AI kommer också att inrättas för 
att ge kommunen råd om viktiga policy- och beslutspunkter samt för att utvärdera genomförandet. 

3.1.6 Kina satsar särskilt på utveckling av talang inom cybersäkerhet 
Kina lanserade 2016 en nationell strategi för cybersäkerhet.114 En del av strategin handlar om att 
främja utvecklingen av cybersäkerhetstalanger i Kina. Enligt den kinesiska regeringen handlar 
kompetensförsörjning inom cybersäkerhet om en ökad konkurrens om talanger, där främjande av 
en nationell talangpool är en central del av landets nationella säkerhet.115  
 
Landet har utvecklat flera planer för utveckling av utbildningar inom cybersäkerhet 
2016 utfärdade Central Cyberspace Administration tillsammans med regeringen en plan för att skapa 
fler utbildningar inom cybersäkerhet.116 Planen inkluderar också åtgärder som ska möjliggöra för 
grundutbildade att påbörja forskarutbildning utan att först behöva ta en examen. Andra 

                                                                 
110 https://cset.georgetown.edu/wp-content/uploads/Notice-of-the-Ministry-of-Education-on-Issuing-the-Artificial-Intelligence-
Innovation-Action-Plan-for-Institutes-of-Higher-Education.pdf  
111 https://www.chinadaily.com.cn/m/beijing/zhongguancun/2018-04/04/content_35979394.htm  
112 https://innovationmatters.economist.com/beijing/education-artificial-intelligence  
113 http://chinainnovationfunding.eu/dt_testimonials/shanghai-artificial-intelligence-development/  
114 https://chinacopyrightandmedia.wordpress.com/2016/12/27/national-cyberspace-security-strategy/  
115 http://www.cac.gov.cn/2018-12/27/c_1123914413.htm  
116 http://www.most.gov.cn/tztg/201607/t20160708_126464.htm  
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utbildningsdiscipliner uppmuntras även att inkludera grundläggande kurser i cybersäkerhet för att 
främja hybridkunskap. Samverkan mellan akademi, stat och näringsliv ska också stärkas för att främja 
forskning inom området och bidra till ett naturligt flöde av talanger inom cybersäkerhet mellan olika 
fält och organisationer. Dessutom ska planen bidra till att stärka fortbildning av personal inom 
cybersäkerhet i offentlig och privat sektor. Ministry of Education utfärdade 2019 skriften Key points 
for information training and cyber security work 2019. I den lyfter regeringen bland annat att de 
fortsatt ska uppmuntra kvalificerade högskolor och universitet att inrätta studier i cybersäkerhet och 
fortsätta att utvidga antalet talanger inom området i Kina.117 
 
Flera särskilda insatser genomförs i syfte att öka intresset för cybersäkerhet 
Regeringen lanserade 2016 en fond för cybersäkerhet med startkapital på 300 miljoner RMB (cirka 
46 miljoner dollar). Fonden ger ekonomiskt stöd till experter och lärare specialiserade inom 
cybersäkerhet.118 Den årliga tävlingen Cyber Security Talent Award ska också attrahera fler till 
cybersäkerhet, med prispengar om 1 miljon RMB (cirka 153 000 dollar) för enastående talanger inom 
cybersäkerhet, 500 000 RMB (cirka 76 000 dollar) för enastående tekniska talanger och 200 000 RMB 
(cirka 30 000 dollar) för enastående lärare inom cybersäkerhet.119  
 
Kina har även skapat en National Cyber Security Talent and Innovation Base i Wuhan, ett område på 
40 kvadratkilometer bestående av bland annat en cybersäkerhetshögskola, utställningscenter och 
utbildningscenter.120 Basen styrs av Wuhan City med stöd från Central Cyberspace Administration. I 
september 2018 hade basen 75 registrerade företag, 41 påbörjade projekt och en total investering 
om 326 miljarder RMB.121 Den offentliga organisationen China Technical Information Security 
Evaluation Center genomför även ett Cyber Security Talent Training Program för 
högskolestudenter.122 Studenter kan via programmet införskaffa sig en grundläggande eller 
avancerad utbildning i cybersäkerhet. Studenterna erhåller även certifiering efter avklarad examen 
samt möjlighet att matchas med arbetsgivare.  

3.1.7 I USA genomförs flera insatser som främjar quantum information 
science 

Som en del av den nationella strategin The Quantum Initiative Act har konsortiet The Quantum 
Economic Development Consortium (QED-C) bildats. QED-C består av nationella myndigheter, 
akademi, branschrepresentanter och andra intressenter. Alla organisationer som på något vis berör 
eller relaterar till quantum information science kan ansöka om medlemskap. Syftet med konsortiet 
är att identifiera luckor i teknologi, standarder och kompetensförsörjning och tillsammans finna 
lösningar för att bygga ett långsiktigt och hållbart nationellt ekosystem. Konsortiet ses som en viktig 
del i att säkerställa att utbildningsystemet möter arbetsmarknadens behov av utbildad arbetskraft 
inom områden som optisk teknik, systemvetenskap och applikationsutveckling.  
 
Ett annat exempel på hur USA har avancerat inom området är etableringen av tre Quantum Leap 
Challenge Institutes.123 Instituten finansieras med statliga medel (75 miljoner dollar över fem år) och 
drivs av University of Colorado, University of Illinois och University of California (Berkeley). De tre 
instituten involverar totalt sexton akademiska institutioner, åtta nationella laboratorier och tjugotvå 
branschpartners. Syftet bakom den breda involveringen av organisationer är att tillsammans bygga 
ett hållbart ekosystem för innovation samt bidra till att säkerställa att det finns en utbildad 
                                                                 
117 https://www.qianxin.com/trade/detail/tid/32  
118 https://www.globaltimes.cn/content/1007158.shtml  
119 https://www.cingta.com/detail/1776  
120 http://www.xinhuanet.com/politics/2019-07/20/c_1210205370.htm 
121https://baike.baidu.com/item/%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E7%BD%91%E7%BB%9C%E5%AE%89%E5%85%A8%E4%BA%BA%E6%
89%8D%E4%B8%8E%E5%88%9B%E6%96%B0%E5%9F%BA%E5%9C%B0/23211018  
122 https://www.wanganshiji.com/Content/914731.html  
123 National Science Foundation (NSF) (2020). https://www.nsf.gov/news/special_reports/announcements/072120.jsp  
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arbetskraft med den kompetens som krävs för att göra landet ledande inom quantum. Varje institut 
fokuserar på en viss del inom quantum (med nära samverkan mellan instituten). 
 
För att säkerställa kompetensförsörjning på sikt har ett antal nationella initiativ lanserats 
Ett exempel på hur USA arbetar för att säkerställa kompetensförsörjning på sikt är National Q-12 
Education Partnership. Partnerskapet inkluderar representanter från branscher, techföretag, 
lärosäten, utbildningsanordnare, The White House Office of Science and Technology Policy (OSTP) 
och den federala myndigheten National Science Foundation (NSF).124 Syftet med samverkan är att 
lägga grunden för en hållbar kompetensförsörjning inom quantum information science genom att 
tidigt introducera kurser i quantum och forskning i grund- och gymnasieskola. Det sker bland annat 
genom att organisationerna i partnerskapet delar praktiska verktyg för att testa tekniken i 
klassrummet och utformar material som kan användas av lärare i undervisning.  
 
Programmet Q2Work är medlem i National Q-12 Education Partnership. Q2Work finansieras av NSF 
och leds av University of Illinois Urbana-Champaign och University of Chicago. Syftet med 
programmet är att stötta uppbyggandet av ett utbildningsekosystem för quantum information 
science. Den huvudsakliga komponenten i programmet är en så kallad online quantum information 
science hub. Plattformen visar upp och kontextualiserar samtliga pågående utbildningsinitiativ inom 
quantum, i kombination med ett stort utbud av workshops och digitala verktyg för att motivera och 
studenter och utbildningsanordnare med högkvalitativt och åldersanpassat utbildningsmaterial. 
Målet med Q2Work:s aktiviteter är att bidra till att utveckla befintliga läroplaner (på samtliga 
utbildningsnivåer) för att säkerställa en arbetskraft inom quantum information science, som också 
inkluderar en bredd av andra discipliner såsom fysik, datavetenskap, matematik och kemi. 
 
Särskilda insatser genomförs för att accelerera utvecklingen av den befintliga talangpoolen i landet 
För att stärka studenter på högre nivåer finns det nationella träningsprogrammet The Quantum 
Information Science and Engineering Network (QISE-NET). Programmet erbjuder mentorskap åt 
examinerade mastersstudenter som är intresserade av en karriär inom quantum, både i form av en 
akademisk rådgivare och en rådgivare från ett ledande teknikföretag eller nationellt laboratorium. 
Tillsammans ska studenten och mentorerna ta sig an att lösa en viktig forskningsfråga inom quantum 
information science i upp till fyra års tid. Studenten mottar ett stipendium på 10 000 dollar per år. 
Nätverkets leds av University of Chicago och Harvard University och medfinansieras av myndigheten 
National Science Foundation.125 Bakgrunden till satsningen är att det saknas tillräckligt många 
utbildade individer som förstår och kan arbeta inom quantum, samt att det finns ett mycket stort 
behov av att öka utbytet mellan akademi, näringsliv och nationella laboratorier för att avancera 
utvecklingen inom området.  
 
QISE-NET har utvecklats inom ramen för nätverket The Chicago Quantum Exchange (CQE)126. CQE 
har som syfte att attrahera talang, investeringar och företag till Chicago för att utveckla området till 
en internationell hubb och nätverk för quantum information science. Utöver mentorskapet för 
mastersstudenter som nämns ovan genomförs även quantum computing summer school med fokus 
att kompetensutveckla personer med IT-bakgrund inom quantum-teknik. Nätverket tillhandahåller 
även praktik och trainee-tjänster för studenter hos företag, laboratorier och lärosäten samt 
utveckling av universitetsprogram på master- och postdoktornivå. Nätverket driver även, 
tillsammans med företaget IBM, ett traineeprogram för postdoktorstudenter. Inom programmet ges 
studenter möjlighet att fritt arbeta med olika frågor och avdelningar på The Chicago Quantum 
Exchange och IBM, med huvudsakligt mål att arbetet ska resultera i utveckling av ny kunskap och 
teknik av intresse för båda organisationerna.  
 
                                                                 
124 Exempel på företag är Microsoft, IBM, Google och Boeing. 
125 Satsningen har en total budget om 2,5 miljoner dollar. 
126 Samarbetet inkluderar University of Chicago, Argonne National Laboratory, Fermi National Accelerator Laboratory, and the 
University of Illinois at Urbana-Champaign, the University of Wisconsin-Madison, Northwestern University, och private företag. 



<Digital Spetskompetens> 

28 
 

 

Tillsammans med Department of Energy (DoE) och Air Force Office of Scientific Research driver 
National Science Foundation även the Quantum Science Summer School som syftar till att träna 
masterstudenter och postdoktorer inom quantum och relaterade områden. Programmet löper 
under två veckor och innefattar utbildning och praktisk träning, inklusive att programmera en 
quantum computer.127 Innehållet leds av forskare från olika lärosäten, såsom Massachusetts Institute 
of Technology (MIT) och University of California, Santa Barbara (USBC). Utöver detta driver National 
Science Foundation även the Quantum Computing & Information Science Faculty Fellows program 
som stödjer akademiska institutioner ekonomiskt för att anställa personer med specialistkompetens 
inom quantum. Personerna ska anställas på olika avdelningar, exempelvis datavetenskap, 
informations- och kommunikationsteknologi (IKT) och ingenjörsvetenskap, på högre institutioner. 
Syftet med programmet är att öka graden av akademisk specialistforskning på olika avdelningar, med 
det långsiktiga målet att stärka förutsättningarna för utveckling av quantum. NSF finansierar hela 
årslönen för den anställde i upp till tre år.128 

3.1.8 I USA ska offentlig verksamhet prioritera AI inom befintliga 
kompetensförsörjningssatsningar 

Inom ramen för USA:s nationella AI-strategi genomförs ett antal initiativ som syftar till att främja 
kompetensförsörjningen av en future ready workforce.129 Offentlig verksamhet ska, enligt strategin, 
prioritera AI inom befintliga kompetensförsörjningssatsningar. Det innebär att befintliga och nya så 
kallade Federal fellowship and service programs ska innefatta insatser för kompetensförsörjning och 
kompetensutveckling inom AI. Ett exempel på pågående initiativ är Artificial Intelligence Summer 
Institute (AISI) som leds av Department of Energy (DoE). Programmet innefattar möjligheter för 
studenter (med minst kandidatexamen inom STEM-ämnen) att fördjupa sina kompetenser inom AI, 
machine learning och data science medan de löser verkliga problem tillsammans med forskare på 
DoE:s nationella forskningslaboratorium.130 DoE leder även programmet Building Technologies 
Internship Program (BTIP) som innefattar betald praktik på DoE:s forskningslaboratorium. Utvalda 
studenter inom STEM får möjlighet att tillsammans med forskare och ingenjörer delta i 
forskningsprojekt med målet att bidra i utveckling av innovativa tekniska lösningar.131  
 
Ett annat exempel är Advanced Technological Education Program 
(ATE) som drivs av National Science Foundation (NFS). Syftet med 
programmet är förbättra och utveckla tekniska utbildningsprogram 
inom högteknologiska STEM-områden i nära samverkan med industri 
och näringsliv. ATE fokuserar särskilt på utveckling av community 
colleges.132 Dessa bedöms ha stora utvecklingsmöjligheter vad gäller 
kompetensförsörjning och teknisk träning i relation till arbetsgivares 
behov samt spelar en central roll i att möta behovet av en mer 
diversifierad arbetskraft inom STEM. Programmet är mycket brett och 
innefattar exempelvis stöd i utveckling av läroplaner, 
kompetensutveckling av lärare och karriärvägledning inför fortsatta studier eller arbete inom STEM. 
ATE stöttar i utveckling av områden såsom advanced manufacturing technologies, engineering 
technologies och information technologies. De skolor som National Science Foundation identifierat 
som ledande inom utveckling av ett eller flera tekniska områden blir tilldelad status som NSF ATE 

                                                                 
127 Se http://qs3.mit.edu/  
128 Se exempelvis https://www.nsf.gov/pubs/2019/nsf19507/nsf19507.htm  
129 American Artificial Intelligence Initiative: Year One Annual Report. 
130 https://scholarships.fatomei.com/DOE-STEM-Internships-and-Research-Opportunities.html  
131 https://www.zintellect.com/Opportunity/Details/DOE-ORNL-NREL-BTIP  
132 Community college saknar motsvarighet i Sverige. Det är skolor som vanligtvis ger tvååriga utbildningar som leder till en så 
kallad Associate Degree. Efter examination är det möjligt att söka till universitet och läsa de sista två åren för att erhålla en 
kandidatexamen. 
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Centers och erhåller ökad finansiering.133 
Department of Defense har ett eget center för att främja AI-kompetens inom verksamheten 
Som nämnts tidigare (se avsnitt 2.3.3) är nationell säkerhet ofta ett fokusområde i USA:s strategiska 
arbete inom AI. The Joint Artificial Intelligence Center (JAIC) grundades av Department of Defense 
(DoD) år 2018 i syfte att dra nytta av de möjligheter som AI erbjuder för att bättre skydda nationen.134 
Centret fokuserar på att attrahera och kultivera målinriktade världsledande AI-talanger till försvaret. 
JAIC är även ansvarig för att genomföra departementets ambitiösa AI-strategi som bland annat 
innefattar kompetensutvecklingsinsatser för departementets samtliga anställda. Under 2020 
offentliggjordes att centret lägger om sitt arbete i linje med den nya strategin. Det innebär att centret 
går från att vara AI-utvecklare och testare i projektform till att gå ut brett inom DoD genom så kallade 
”flyaway teams” som aktivt ska dela med sig av centrets samlade kompetens i syfte att transformera 
hela verksamheten. Centret går därför från att vara enbart genomförare av AI till att träna, utbilda 
och stötta lärande inom hela DoD, i linje med AI-strategin.135 

3.1.9 USA genomför flera satsningar för kompetensförsörjning av 
digital spets inom civil och militär cybersäkerhet 

USA, likt många andra länder, har en stor och växande talangbrist inom cybersäkerhet.136 Enligt flera 
studier utgör bristfälliga yrkesbeskrivningar, otydliga studie- och karriärvägar och dåliga möjligheter 
till kontinuerlig fortbildning bidragande orsaker till kompetensförsörjningsproblematiken inom 
cybersäkerhet.137 I landet sker ett flertal större satsningar i syfte att möta utmaningarna, inom såväl 
civil- som militärsektor. Ett exempel inom militär cybersäkerhet är The U.S. Army Cyber School.138 
Skolan grundades 2014 och syftar till att träna, utbilda och utveckla högspecialiserade, agila och 
innovativa cybersoldater och ledare. Skolan är även ansvarig för grundläggande cyberträning av 
soldater och civilanställda generellt, både genom fysiska kurser och digitalt, men har som 
huvudsakligt ansvar att bidra till utvecklingen av en högspecialiserad talangpool. 
 
Ett nyligen startat public-private partnership ska bidra till att bygga en cyberarbetskraft i världsklass 
Under 2020 lanserades The Cybersecurity Talent Initiative.139 Det är ett public-private partnership 
mellan tolv federala myndigheter, den ideella partioberoende organisationen the Partnership for 
Public Service och företagen Mastercard, Microsoft, Workday och CyberVista. Syftet med 
programmet är att rekrytera och träna en world-class cybersecurity workforce. Programmet riktar sig 
till högpresterande nyexaminerade kandidat- och mastersstudenter inom cyberrelaterade områden 
som vill kickstarta sin karriär. Deltagarna erbjuds en tvåårig anställning (med marknadslön) på en 
federal myndighet, kontinuerlig utbildning och träning inom ledarskap samt en cybersäkerhetsexpert 
som mentor (antingen från offentlig sektor eller privat). Om deltagaren genomför programmet med 
mycket gott resultat kan deltagaren efter två år erbjudas anställning hos ett av partnerföretagen 
under en period på två år, och om detta sker får deltagaren stöd i att betala av sina studielån (upp 
till 75 000 dollar). Deltagaren kan också erbjudas fortsatt anställning på myndigheten, dock utan stöd 
i att betala av studielån. Programmet ska bidra till att öka statusen för en federal anställning, öka 
utbytet mellan offentliga och privata aktörer inom cybersäkerhet samt bidra till att skapa en 
högspecialiserad arbetskraft.  
 
Flera insatser ska bidra till ett integrerat ekosystem för utbildning, träning och fortbildning inom 
cybersäkerhet 

                                                                 
133 https://www.nsf.gov/pubs/2018/nsf18571/nsf18571.htm  
134 https://www.ai.mil/index.html  
135 https://federalnewsnetwork.com/reporters-notebook-jason-miller/2021/02/dods-ai-center-striving-to-be-connective-tissue-
across-all-projects/  
136 Enligt en studie av Emsi (Build (Don’t Buy) 2020) är efterfrågan på personer med kompetens inom cybersäkerhet i USA dubbelt 
så stor som utbudet.  
137 Se bland annat (ISC) Cybersecurity workforce study, 2019. 
138 https://cybercoe.army.mil/CYBERSCH/  
139 https://cybertalentinitiative.org/  
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2010 grundades the National Initiative for Cybersecurity Education (NICE). Programmet ska bidra till 
förbättrad nationell säkerhet genom att avancera utvecklingen av ett robust ekosystem för 
utbildning, träning och arbetskraftsutveckling inom cybersäkerhet. Det ska ske genom strategiska 
partnerskap mellan regering, akademi och näringsliv. Initiativet ska fokusera på att bygga vidare på 
befintliga program som visat goda resultat, främja innovation och förändring samt bidra till att 
säkerställa ett nationellt ledarskap inom området. Programmet leds av National Institute of 
Standards and Technology (NIST).  
 
Inom ramen för NICE sker ett flertal initiativ. Bland annat har The National Framework for 
Cybersecurity utvecklats med syfte att tydligare definiera cybersäkerhet, vilka kompetenser som 
krävs och vilka yrkesroller som finns inom området.140 Därigenom ska utbildningsanordnare få bättre 
stöd i att utforma program som överensstämmer med näringslivets behov, stötta studenter i att få 
de kompetenser som krävs för ett yrke inom cybersäkerhet, stötta arbetsgivare i att uttrycka sina 
behov av kompetens samt stötta beslutsfattare i att sätta standards som främjar 
arbetskraftsutveckling inom området. Genom partnerskapet har även The NICE Strategic Plan 
utformats. Det övergripande syftet med strategin är att främja diskussion och ge vägledning i hur 
olika aktörer kan bidra till att överbrygga det kritiska gapet mellan utbud och efterfrågan på personer 
med kompetens inom cybersäkerhet.141  
 
NICE är även partner med myndigheten Cybersecurity and Infrastructure Security Agency’s (CISA) 
som driver The National Initiative for Cybersecurity Careers and Studies (NICCS).142 NICCS är en 
nationell one-stop-shop för cybersäkerhetsträning som sammanför regeringen, arbetsgivare, 
studenter, utbildningsanordnare och branscher. Syftet med plattformen är att underlätta för 
invånare att finna den utbildning och träning de behöver för att avancera sina karriärer och 
därigenom bidra till att överbrygga kompetensgapet inom cybersäkerhet. Plattformen innefattar en 
katalog med över 5 000 kurser som ges av ackrediterade universitet, federala myndigheter, privata 
utbildningsanordnare samt nationella Centres of Excellence för cybersäkerhet. Samtliga kurser är 
mappade mot The National Framework for Cybersecurity i syfte att standardisera 
cybersäkerhetsområdet. NICCS leds av Cybersecurity Defense Education and Training (CDET), en 
avdelning inom CISA, med huvudsakligt ansvar att bredda landets arbetskraft inom cybersäkerhet.  
 
Öppna data ska möjliggöra bättre beslutsfattande 
Ett ytterligare exempel på resultat av samverkan mellan privata och offentliga aktörer inom 
cybersäkerhet är plattformen CyberSeek.143 Initiativet är ett samarbete mellan NICE, företaget 
Burning Glass Technologies samt den icke-vinstdrivande branschorganisationen CompTIA. Det 
innefattar en digital plattform som samlar statistik om karriärmöjligheter inom cybersäkerhet. Det 
finns bland annat en interaktiv karta över utbud och efterfrågan i samtliga delstater och 
karriärvägledning för olika yrkesroller. Plattformen baseras på platsannonsdata och riktar sig till: 
 

• Arbetsgivare som exempelvis vill veta hur stort rekryteringsunderlag det finns i en viss 
delstat. 

• Studenter som vill veta vilka kompetenser som krävs och vilka yrkesmöjligheter som finns. 
• Utbildningsanordnare som vill veta vilka typer av kurser de behöver erbjuda. 
• Yrkesvägledare som vill ha ett bättre kunskapsunderlag. 
• Arbetssökande som vill veta vilka kunskaper de behöver för ett arbete inom cybersäkerhet, 

och yrkesverksamma som vill veta nästa steg i karriären. 
• Beslutsfattare som vill veta hur talangpoolen inom cybersäkerhet ser ut nationellt, och i den 

egna regionen. 
                                                                 
140 https://www.cisa.gov/nice-cybersecurity-workforce-framework  
141 https://www.nist.gov/itl/applied-cybersecurity/nice/about/strategic-plan  
142 https://niccs.cisa.gov/  
143 https://www.cyberseek.org/  
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Ett annat exempel på hur öppna data används för att främja kompetensförsörjning är Open Skills 
Network (OSN) som lanserades 2020.144 Det är ett nätverk bestående av 40 arbetsgivare, 
utbildningsanordnare, militär och teknikföretag som vill accelerera användandet av skill-based 
education and hiring.145 För detta krävs dock först ett implementerat och gemensamt 
kompetensspråk. OSN ser stor potential i att bidra till ett gemensamt synsätt genom att skapa ett 
decentraliserat nätverk av öppna, tillgängliga och analyserbara kompetensdata som nyttjas för 
bättre utbildning och mer inkluderande rekrytering. Nätverket välkomnar alla offentliga och privata 
organisationer som är intresserade av att främja kompetensbaserad utbildning och rekrytering. 
 

3.2 Etablering av Centre of Excellence för främjande av 
samverkan, kompetensutveckling och innovation  

I kartläggningen har Ramboll identifierat flertal exempel på så kallade Centres of Excellence (CoE) i 
länderna. Det är olika typer av center som syftar till ökad samverkan, kompetensutveckling och 
innovation inom sektorer eller specifika områden. Det saknas dock en enhällig definition av 
begreppet och det framkommer också viss skillnad i hur dessa center beskrivs i länderna. 
Kartläggningen inkluderar ett för litet underlag för att dra definitiva slutsatser om likheter och 
olikheter mellan Centres of Excellence i de tre länderna. Det Ramboll kan se på övergripande nivå är 
att CoE i Indien beskrivs mycket i termer av kompetensutveckling av såväl studenter som 
yrkesverksamma och forskare med fokus på näringslivets behov. I USA och Kina är tendensen snarare 
att dessa center beskrivs i termer av forskning och innovation. Det är inte heller helt tydligt hur det 
går till när CoE etableras i länderna och vilka krav som måste uppfyllas, undantaget Indien som har 
nationella riktlinjer för beviljande av officiell status som CoE.  

3.2.1 Indien etablerar center för djupgående samverkan inom 
kompetensförsörjning 

CoE är centrala i Indiens arbete för att främja utbudet av digital spetskompetens och överkomma 
gapet mellan utbud och efterfrågan.146 En del av centren är direkt kopplade till statliga myndigheter 
medan andra har aktörer på delstatsnivå som huvudsaklig representant för offentlig sektor. Därtill 
är tekniska lärosäten, tekniska företag och branschorganisationen NASSCOM en viktig part i de 
center som berör IT-relaterade områden. Många av Indiens CoE har också etablerats under olika 
regeringsinitiativ, till exempel Digital India, och har ambitiösa visioner och målsättningar.147  
 
Det finns flera exempel på CoE inom framtidsområden som data science, AI och quantum i Indien. 
Ett exempel är Centre of Excellence for Internet of Things (IoT) i Bengaluru, etablerat som ett public-
private partnership 2016 av departementet Ministry of Electronics & Information Technology i 
samarbete med NASSCOM.148 Målet med CoE IoT är att skapa en stark talang, en startup-gemenskap 
och entreprenöriellt ekosystem inom IoT. I delstaten Karnataka finns ett Centre of Excellence for Data 
Science and AI (CoE-DSAI). Centret ska bidra till att positionera Karnataka som en ledande plats för 
AI globalt. CoE-DSAI är ett public-private partnership mellan delstatsregeringen i Karnataka och 
branchorganisationen NASSCOM. Visionen med centret är att nyttja potentialen med AI för att stärka 
delstatens innovationsekosystem och skapa en multiplikatorseffekt på indisk ekonomi och 
samhället.  

                                                                 
144 https://www.openskillsnetwork.org/  
145 Skill-based education fokuserar på att bygga deltagarens kompetenser och att göra dessa kompetenser tydliga. Fokus är att 
stötta deltagare i att nyttja de kompetenser och förmågor de har lärt sig, oavsett hur individen har lärt sig dem, och lättare 
identifiera lärandemöjligheter för olika karriärvägar. Skill-based hiring fokuserar på att verifiera en kandidats kompetenser, och 
inte bedöma på andra subjektiva kriterier. Det ska bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad.   
146 Guidelines for recognition of Centre of Excellence – Government of India. 
147 https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/List%20of%20Centres%20of%20Excellence.pdf 
148 A Compendium on Digital India Ministry of Electronics and Information Technology (Government of India). 
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Modeller för CoE bygger på ett samarbete mellan startups, 
akademi, privata företag och offentliga aktörer  
Gemensamt för samtliga CoE i Indien är att de bygger på 
samverkansmodeller mellan offentliga och privata aktörer och 
fokuserar på skill training av individer, företag och forskare. Detta 
görs genom olika typer av insatser, med näringslivets behov i 
fokus.149  
 
Ett CoE kan etableras på tre olika sätt: 

• som en del av ett befintligt institut (universitet eller 
annan typ av utbildningsanordnare) 

• som ett helt nytt center (sker vanligen genom 
regeringsprogram eller i partnerskap) 

• som ett nätverk av center (privata organisationer eller 
myndigheter slår samman aktörer i nätverk med syfte att bättre möta arbetsmarknadens 
behov).  

 
När helt nya center etableras kopplar de ofta an till att Indiens sektorsspecifika kompetensråd150 
identifierat betydande kompetensgap som inte kan tillgodoses av det befintliga ekosystemet. I dessa 
fall är det vanligt att regeringen ingår strategiska partnerskap med näringsliv och akademi för att 
tillsammans etablera ett CoE inom området.151 
 
Varje center erhåller sin officiella status som CoE av den indiska regeringen 
Enligt den indiska regeringens nationella riktlinjer för etablering av CoE behöver ett center uppfylla 
ett antal krav innan de officiellt beviljas status som ett CoE av the Ministry of Skill Development & 
Entrepreneurship.152 Det innefattar bland annat krav på nära samverkan med näringslivet och en 
gedigen meritlista som bevisar att det finns kunskap inom kompetensutveckling, akademisk 
excellens och cutting edge research in the skill development sector. Beviljandet gäller under en period 
på fem år och om centret fortsatt möter de uppsatta kraven förlängs det i ytterligare fem år.  

3.2.2 Kina utvecklar geografiska områden som ska utgöra särskilda 
center för utveckling inom spetsområden 

I kartläggningen har Ramboll inte funnit några nationella riktlinjer för vad som utgör ett CoE eller hur 
det går till när ett CoE etableras i Kina. Utöver CoE kallas de center som identifierats ibland också för 
centre of competence, innovation park eller innovation center. Det som dessa center har gemensamt 
är att de samlar individer från olika discipliner och tillhandahåller gemensamma faciliteter och 
resurser för att skapa välfungerande ekosystem.153 De anses också vara centrala för Kinas 
positionering på den globala digitala mjuk- och hårdvarumarknaden.154 Många av Kinas center är 
koncentrerade till vissa geografiska områden (exempelvis Peking, Shanghai och Shenzhen) och är 
etablerade hos universitet, men även hos privata företag och hos myndigheter på regional och 
nationell nivå.  
 
Peking är Kinas center för AI där området Zhongguancun kallas för ”Kinas Silicon Valley” 

                                                                 
149 Det kan exempelvis innefatta inkubatorer, finansiellt stöd till entreprenörer och startups, konkreta utbildnings- och 
träningsinsatser för yrkesverksamma och studenter, fortbildning av forskare och lärare, forskningsprojekt etc.  
150 Dessa presenteras mer ingående i avsnitt 3.2.1. 
151 Guidelines for recognition of Centre of Excellence – Government of India. 
152 Guidelines for recognition of Centre of Excellence – Government of India. 
153 https://www.jianshu.com/p/eb4a4b0ecdd8  
154 https://innovativeleaders.world/insights/item/2-beijing,-shenzhen,-and-shanghai-%E2%80%93-the-centers-of-digital-
excellence-in-china.html . 

Indiens regering 
definierar CoE som “a 
body that provides 
leadership, best 
practices, research, 
support, training of 
trainers and skill 
training for a specific 
sector - a place where 
the highest standards 
are maintained.” 

https://www.jianshu.com/p/eb4a4b0ecdd8
https://innovativeleaders.world/insights/item/2-beijing,-shenzhen,-and-shanghai-%E2%80%93-the-centers-of-digital-excellence-in-china.html
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Peking har som mål att vara världsledande inom innovation 2050155 och är Kinas center för AI och 
snabbväxande e-handel. En fjärdedel av kinesiska företag inom AI finns i Peking.156 Området 
Zhongguancun i nordvästra Peking kallas ofta för ”Kinas Silicon Valley” och har ett välutvecklat 
ekosystem för high tech innovation och entreprenörskap. Framförallt inom digitala spetsområden 
som AI och machine learning. Området har också varit en viktig testbädd för vetenskapliga och 
innovationspolitiska experiment i syfte att förbättra ekosystemet och öka incitamenten för 
innovation. Idag finns över 10 000 techföretag lokaliserade i området med över 1 miljon anställda. I 
området har också över hälften av Kinas så kallade unicorns skapats, det vill säga startups med värde 
över 1 miljard dollar.157 
 
Nära Zhongguancun ligger även Pekings två största universitet, Peking University och Tsinghua 
University. Peking University är utnämnt som ett CoE inom flera områden, som till exempel 
knowledge computing research and practice158, innovation159 och regulatory science160. Tsinghua 
University har utnämnts som ett CoE inom bland annat structure-based drug discovery161. 
Universiteten genomför också insatser för att förbättra innovationsekosystemet inom AI. Bland 
annat ska Peking University införa ett AI-campus162 och Tsinghua University ett AI-forskningslabb.163 
Under senare år har också flera nya AI-institutioner skapats. Till exempel grundades Bejing Frontier 
International AI Research Institute 2018 för att samordna landets AI-forskning. 2018 meddelade 
regeringen en satsning på 13,8 miljarder RMB (2,1 miljarder dollar) på utveckling av AI Industrial Park 
i västra Mentogou-distriktet i Peking.164  Parken ska bestå av upp till 400 AI-företag och med fokus 
på områden som big data, cloud computing, biometric identification och deep learning.165 
 
Shenzhen är ”Hårdvarornas Silicon Valley” 
Shenzhen kallas ibland för ”Hårdvarornas Silicon Valley” med snabbväxande elektronisk 
hårdvaruindustri, framförallt inom smartphones. Stora tech-företag som Huawei och Tencent 
startade i Shenzhen. Här samlas framförallt unga människor som experimenterar med teknologier 
och innovationer.166 Det finns flera inkubatorer som exempelvis Nanshan Science and Technology 
Park, som skapar en attraktiv samarbetsyta för både kinesiska och internationella företag. I området 
finns också flera privata CoE som till exempel företaget NeoPhotonics som utmärkts av regeringen 
som CoE inom engineering and R&D167. 
 
Shanghai är hem till högteknologiska centret Yangpu  
2010 blev Yangpu-området i Shanghai utnämnt som pilotzon för att främja högteknologisk 
utveckling. I området erbjuder distriktsregeringen tjänster och medel till unga entreprenörer i syfte 
att utveckla området till en internationell bas för innovations- och entreprenörstalang. Exempelvis 
genomförs insatser för att locka kvalificerad internationell talang till området genom att erbjuda 
permanent uppehållstillstånd. Dessutom har kommunstyrelsen infört en förlustförsäkringsåtgärd för 
att skydda investeringar i riskkapital, där investerare kan få motsvarande 450 000 dollar återbetalade 

                                                                 
155 scmp.com/news/china/policies-politics/article/1947968/beijing-aims-lead-world-innovation-2050  
156 https://innovativeleaders.world/insights/item/2-beijing,-shenzhen,-and-shanghai-%E2%80%93-the-centers-of-digital-
excellence-in-china.html  
157 https://theculturetrip.com/asia/china/articles/how-zhong-guan-cun-became-chinas-silicon-valley/ 
158 https://se.pku.edu.cn/kcg/  
159 http://newsen.pku.edu.cn/news_events/news/focus/10435.htm 
160 https://news.cision.com/viedoc/r/new-partnership-with-peking-university---provides-cloud-based-edc-from-within-
china,c2793814  
161 http://www.sps.tsinghua.edu.cn/en/2016/new_1018/145.html  
162 https://www.sohu.com/a/274765817_161623 
163 https://innovationmatters.economist.com/beijing/education-artificial-intelligence 
164 https://innovationmatters.economist.com/beijing/education-artificial-intelligence  
165 http://www.xinhuanet.com/english/2018-01/03/c_136869144.htm  
166 https://asia.nikkei.com/Spotlight/Comment/Shenzhen-more-than-Silicon-Valley-with-Chinese-characteristics  
167 https://www.electronicspecifier.com/news/analysis/shenzhen-government-recognizes-neophotonics-as-a-center-of-
excellence-for-engineering-and-rd  
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för eventuella förluster i Shanghaibaserade startups.168 Myndigheterna i Yangpu samarbetar också 
aktivt med områdets universitet, forskningsinstitut och näringsliv för att främja högteknologiska 
utvecklingsprojekt.169 I området finns cirka 20 högteknologiska parker och 90 innovationsområden.  
 
Chinese Academy of Sciences har sedan 2014 haft ett Centre of Excellence in quantum information 
and quantum physics i Yangpu.170 En tidigare textilfabrik har även omvandlats till ett campus, 
Changyang Campus, som samlar 150 ledande startups och små och medelstora tech-företag. Det 
finns även planer på att skapa en internationell innovationshub.171 Det anordnas också regelbundna 
innovationstävlingar i Shanghai som Asia Hardware Battle och Entrepreneurship Festival. 

3.2.3 USA har många etablerade center inom flera sektorer 
I kartläggningen har Ramboll inte funnit några nationella riktlinjer för vad som utgör ett CoE eller hur 
det går till när ett CoE etableras i USA. Däremot har en mängd exempel på etablerade center på 
nationell och regional nivå identifierats inom ett flertal sektorer, såsom IT, hälso- och sjukvård och 
livsmedelsproduktion, och inom specifika områden som AI och IoT. Dessa center återfinns både hos 
universitet, privata företag och hos myndigheter på regional och nationell nivå. CoE lyfts fram som 
mycket viktiga för att säkerställa innovation och forskning inom respektive sektor eller område.  
 
Ett flertal CoE ska accelerera utvecklingen i offentlig sektor inom områden som AI, Cloud Adoption och 
Data Analytics 
I USA är det utmanande för offentlig sektor att attrahera och rekrytera talang, dels för att privat 
sektor erbjuder bättre förmåner, och dels för att offentliga arbetsgivare har en lägre status.172 För 
att accelerera modernisering och samordna utvecklingen av nya tekniska lösningar har ett flertal 
Centre of Excellence for IT Modernization etableras med särskilt syfte att främja områden såsom AI, 
cloud adoption och data analytics inom offentlig sektor.173 Dessa CoE bidrar med expertstöd till 
myndigheter och departement, genomför konkret utveckling och implementering av avancerade 
tekniska lösningar i verksamheterna samt bistår i träning och utbildning av offentliganställda. 
Centrens huvudsakliga funktion är att bidra till att viktiga områden utvecklas, implementeras och att 
teknisk kunskap finns inom hela den offentlig sektorn, istället för att enskilda myndigheter och 
departement driver utvecklingen framåt i stuprör. Centren ingår även strategiska partnerskap med 
privata företag för att dra nytta av deras expertis och innovationsförmåga i utvecklingen av offentliga 
verksamheter. 
 
Armén har fjorton CoE som ska kompetensutveckla försvaret inom expertområden 
Den amerikanska armén har totalt fjorton CoE som fokuserar på att kompetensutveckla militären 
inom expertområden. Tillsammans kompetensutvecklar dessa center över 750 000 militärer och 
civilpersonal per år. Tio av dessa center övervakas av United States Army Training and Doctrine 
Command (TRADOC) vars funktion är att kompetensutveckla försvaret i landet.174 Exempelvis har ett 
särskilt CoE etablerats för främjande av avancerad cybersäkerhet inom det militära, the US Army 
Cyber Centre of Excellence. Syftet med centret är att med hjälp av avancerad teknologi och 
högspecialiserade utbildare skapa en militär arbetskraft med världsledande kompetens inom 
cybersäkerhet och elektronisk krigsföring. Enligt den strategiska 10års-planen för centret (publicerad 

                                                                 
168 https://innovativeleaders.world/insights/item/2-beijing,-shenzhen,-and-shanghai-%E2%80%93-the-centers-of-digital-
excellence-in-china.html  
169 https://archive.shine.cn/district/yangpu/Yangpus-hub-of-innovation-and-enterprise/shdaily.shtml 
170 https://academic.oup.com/nsr/article/4/1/144/3092288  
171 https://archive.shine.cn/district/yangpu/Yangpus-hub-of-innovation-and-enterprise/shdaily.shtml 
172 https://federalnewsnetwork.com/workforce/2020/06/cio-council-recommends-new-pay-system-to-better-recruit-retain-
future-federal-it-workforce/  
173 https://coe.gsa.gov/  
174 https://www.tradoc.army.mil/  
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2019)175 kommer centret att kraftigt skala upp sina insatser inom kompetensutveckling för att hålla 
takt med den avancerade tekniska utvecklingen. 
 
 
 
Det är relativt vanligt att privata företag har egna CoE 
Flera större privata företag etablerade i USA driver egna CoE, enskilt eller i samverkan med privata 
eller offentliga aktörer. Ett exempel är företaget Ericsson som etablerat fem CoE inom bland annat 
5G-utveckling i USA, i samverkan med branschorganisationer, operatörer och Department of 
Labor.176 Syftet med dessa center är att erbjuda träning och utbildning inom viktiga områden för att 
främja utveckling av en arbetskraft som kan arbeta med nya tekniker. På de fem centren genomgår 
individer insatser för reskilling och upskilling av ledande experter, samt erhåller certifiering efter 
avslutad utbildning. Sedan start har 2 500 individer genomgått träning på centren. Ett exempel på 
två helt privata CoE är Morgan Stanley’s Artificial Intelligence Centre of Excellence och Data Centre 
of Excellence. Centren anställer topptalanger inom fintech, är ämnade för intern utveckling inom den 
egna organisationen och ska bidra till att främja företagets konkurrenskraft.177 

3.3 Certifiering av kompetens utgör en central del i 
många av de insatser som genomförs 

I kartläggningen av insatser för kompetensförsörjning av digital spetskompetens har ett flertal 
exempel på certifieringsmetoder och modeller identifierats. I Indien finns exempelvis 
sektorsspecifika kompetensråd som ansvarar för att utveckla de kompetensstandarder som 
certifieringar utgår ifrån. I Kina utgör nya certifieringsmodeller en viktig del av det pågående 
reformarbetet för att höja branschrelevansen i yrkesutbildningssystemet. I USA finns ett stort antal 
aktörer som arbetar med certifiering, bland annat genom så kallade micro-credentials.  

3.3.1 Indien har skapat sektorsspecifika kompetensråd för att stärka 
kopplingen mellan arbetsgivares behov och insatsers utformning 

År 2015 lanserades det nationella programmet Skill India Mission med målet att kompetensutveckla 
400 miljoner människor fram till år 2022. Syftet med programmet är att utveckla bättre och fler 
yrkesutbildningar och nya certifieringar för att på så vis bidra till att säkerställa bättre 
kompetensförsörjning i landet.178 Programmet är brett och innefattar insatser som exempelvis 
lärlingsplatser, praktikprogram och online-utbildningar. Skill India Mission leds av National Skill 
Development Corporation (NSDC), ett icke-vinstdrivande offentlig-privat bolag som ägs till 49 procent 
av Indiens regering genom Ministry of Skill Development & Entrepreneurship (MSDE) och till 51 
procent av privata aktörer. Syftet med NSDC är att främja kompetensutveckling genom: 
 

• Etablering av stora, vinstdrivande yrkesinriktade institutioner av hög kvalitet. 
• Finansiering för skalbara och vinstgivande yrkesutbildningsinitiativ. 
• Etablering av stödsystem för kvalitetssäkring, informationsdelning och train-the-trainer, 

direkt eller genom strategiska partnerskap. 
• Agera katalysator inom kompetensutveckling genom finansiering av privata företag och 

organisationer som erbjuder kompetensutvecklingsinsatser. 
• Utveckla modeller för att stärka, stödja och koordinera initiativ i privat sektor. 

                                                                 
175 https://cybercoe.army.mil/  
176 https://www.ericsson.com/en/about-us/company-facts/ericsson-worldwide/united-states/ericssons-training-center-of-
excellence  
177 https://www.morganstanley.com/articles/finance-technology-at-morgan-stanley  
178 https://nsdcindia.org/skillcentres  
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Flaggskeppet i Skill India Mission utgörs av programmet Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana 
(PMKVY) som syftar till att förse unga indier med branschrelevant teknisk träning och utbildning. 
Uppföljning av PMKVY visar att den största nyttan som deltagande individer upplevt av programmet 
är ökat självförtroende, ökad teknisk kompetens samt en stärkt entreprenörsanda.179  
De individer som har tidigare arbetslivserfarenheter eller utbildning (formella, icke-formella och 
informella kunskaper och förmågor) inom en viss yrkesroll kan genomgå utvärdering och certifiering 
inom ramen för Recognition of Prior Learning (RPL). De individer som får certifiering ges en gradering 
av sin kompetens enligt National Skills Qualification Framework (NSQF)180, får en summa pengar 
samt en olycksfallsförsäkring under tre år. Det är gratis för individen att genomföra testerna och 
erhålla certifieringen. En viktig faktor som lyfts som anledning till programmet är att synliggöra 
värdet av det icke-formella och informella lärandet (kunskaper som erhålls exempelvis genom 
personligt intresse, fristående kurser eller arbetsplatsnära lärande) som vanligtvis inte bedöms vara 
lika viktigt som det formella lärandet (kunskap som erhållits i det formella utbildningssystemet). 
Genom att lyfta värdet av dessa kompetenser hoppas regeringen att motivera fler att fortbilda sig 
utanför det formella utbildningssystemet. Målet är att certifiera fyra miljoner individer.181  
 
I uppföljning av RPL framgår att 78 procent av de certifierade yrkesverksamma individerna arbetade 
inom den sektor som de erhållit certifiering för. Det framgår även att lönen var i snitt 19 procent 
högre för de individer som certifierats inom RPL än individer i kontrollgruppen (som inte genomgått 
vare sig RPL eller deltagit i träning inom PMVKY) samt att den största upplevda nyttan bland 
deltagarna var ökat självförtroende, ökad teknisk kompetens samt ökad förmåga inom soft skills.182  
 
Inom RPL erbjuds även bridge courses som syftar till att 
överbrygga eventuella kunskapsgap hos en kandidat för en viss 
yrkesroll, exempelvis genom insatser för upskilling i syfte att 
möta kompetensbehoven för ett visst yrke. Dessa kunskapsgap 
har identifierats av olika branscher inom ramen för så kallade 
Sector Skills Councils (SSCs). Dessa lanserades i samband med 
Skill India Mission och ses som en av de viktigaste bidragen till 
att överbrygga gapet mellan vad arbetsgivare kräver för 
kompetens och vilka krav som ska ställas på de 
kompetensutvecklingsinsatser som genomförs.  
 
Samtliga SSCs ska bland annat bidra till att: 

• Identifiera kompetensbehov, inklusive framtagande av typer av kompetenser som behövs 
på olika nivåer (från grund- till avancerad nivå). 

• Utveckling av sektorsspecifika kompetensutvecklingsplaner samt löpande 
kompetensinventering.  

• Bidra till standardisering av anslutning, ackreditering, granskning och certifiering av 
kompetenser enligt National Skills Qualification Framework (NSQF). 

 
I mars 2021 fanns 36 SSCs i Indien med över 600 arbetsgivare som deltagare, bland annat inom 
sektorer som turism (Tourism and Hospitality Skill Council), fordon (Automotive Skills Development 

                                                                 
179 Se rapport Impact Evaluation of Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY) 2.0, https://skillsip.nsdcindia.org/knowledge-
products/pmkvy-20-impact-evaluation-report-executive-summary  
180 NSQF organiserar kvalifikationer enligt nivåer av kunskap, kompetens och begåvning. Nivåerna definieras i termer av learning 
outcomes som individen måste besitta, oberoende om de har inhämtats genom formell eller informellt lärande. Läs mer på 
https://www.nsda.gov.in/nsqf.html  
181 Se http://pmkvyofficial.org/RPLDAP/  
182 Se rapport Impact Evaluation of Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY) 2.0, https://skillsip.nsdcindia.org/knowledge-
products/pmkvy-20-impact-evaluation-report-executive-summary  
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Council) och energi (Power Sector Skill Council).183 Genom strategiskt arbete i de olika 
kompetensråden har The National Occupational Standard (NOS) utvecklats av råden och godkänts 
av regeringen, vilket bedöms utgöra ett av de viktigaste bidragen till Indiens ekosystem för 
kompetensförsörjning. Varje NOS består av ett antal kompetenser som krävs för att genomföra ett 
visst yrke effektivt. Dessa kompetenser sätts sedan samman i en så kallad Qualification Pack (QP) 
som tydliggör de specifika kompetenser som yrket kräver. Dessa kan sedan användas för att mer 
effektivt beskriva yrkesroller i jobbannonser samt användas som underlag vid certifiering och 
benchmarking av kompetenser och förmågor.184  
 
Branschorganisationen NASSCOM leder ett kompetensråd som arbetar med certifiering inom IT 
Ett konkret exempel på hur Sector Skill Council används för att främja kompetensförsörjning inom 
digital spetskompetens är IT-ITeS Sector Skill Council. Det utgör det nationella rådet för utveckling av 
kompetensstandarder inom IT-området och leds av branschorganisationen NASSCOM som samlar 
företag inom information technology and business process outsourcing (BPO). I det styrande rådet 
för IT-ITeS Sector Skill Council ingår ett urval av representanter från arbetsgivare, akademi och 
regering som nära samverkar med intressenter, bland annat genom att erbjuda partnerskap och 
medlemskap. Över 800 utbildningsanordnare, över 300 lärosäten och över 2000 företag har 
involverats i rådets arbete.185  
 
Inom ramen för rådets arbete sker bland annat strategiska partnerskap mellan utbildningsanordnare 
och arbetsgivare i syfte att inkludera branschvaliderade kurser i läroplaner samt olika typer av 
lärlingsprogram, talangmatchning och utvärdering och certifiering av kompetenser. En viktig del i 
rådets arbete är att vara behjälplig och stötta akademin och utbildningsleverantörer i att utforma 
kurser som motsvarar de standarder och kvalifikationer som formats inom ramen för National 
Occupational Standard, Qualification Pack och National Skills Qualification Framework. Detta görs 
genom så kallad Curriculum Alignment Certification (CAC). Det innebär att rådet granskar kursens 
innehåll (grund- och avancerad nivå) och om det bedöms möta befintliga standarder ges ett certifikat 
som bevisar kursens följsamhet till nationell standard.  
 
Lärosäten, utbildningsanordnare och arbetsgivare uppmuntras att ingå partnerskap med rådet för 
att ta del av program, insikter och den talangpool som rådet har tillgång till genom olika typer av 
insatser. Bland annat tillhandahålles en plattform för Talent Connect, där arbetsgivare och individer 
kan registrera sig för matchning. Rådet erbjudet även train-the-trainer-insatser för att utveckla 
lärares förmågor att undervisa samt säkerställa att även lärare är förberedda för de kompetenser 
som framtiden kräver. Även dessa erhåller en branscherkänd certifiering. I december 2020 hade 
totalt 84 700 individer genomgått någon form av träning inom ramen för IT-ITeS Sector Skill Councils 
program, 68 200 individer hade utvärderat sina kompetenser och 43 850 individer blivit certifierade. 
Utvärdering och certifiering av individer sker av olika aktörer runt om i Indien som har blivit godkända 
av rådet och utgår från de National Occupational Standards och Qualification Packs som gäller för 
olika yrkesroller. Certifieringen kan både ske på ett campus, hos en arbetsgivare eller på ett center.186 
 
Indien har infört Bachelor of Vocational Education och Master of Vocational Education för att fler ska 
studera högre yrkesutbildning 
Som ett led i att säkerställa bättre tillgång till utbildning för fler samt utbildning som bättre främjar 
utveckling av kompetenser som arbetsgivare efterfrågar har utbildningsformer på 
yrkesutbildningsnivå vidareutvecklats under senare år i Indien. Reformeringen av 
yrkesutbildningssystemet har pågått under en längre tid och ses som mycket viktigt för Indiens 

                                                                 
183 Se https://nsdcindia.org/sector-skill-councils  
184 Se exempelvis https://www.nsda.gov.in/blog-nos.html  
185 Utbildningsanordnare och lärosäten betalar en startavgift, medan företag kan registrera sig gratis som partner men 
uppmuntras bli medlemmar i branschorganisationen NASSCOM. Se https://www.sscnasscom.com för mer information. 
186 http://pmkvyofficial.org/RPLDAP/  
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tillväxt och strävan mot att bli en världsledande nation.187 De nya examensformerna Bachelor of 
Vocation (B.Voc.) och Master of Vocational (M.Voc.), återfinns inom ett stort antal sektorer och ingår 
som en viktig del i Sector Skills Councils arbeten. Exempelvis har NASSCOMs IT-ITeS Sector Skill 
Council i uppgift att stötta yrkesutbildningsanordnare i att utveckla utbildningsprogram som möter 
kompetensbehov och gällande kompetensstandarder inom IT-sektorn.188 Det finns exempelvis 
program inom software development, information technology och hardware and networking.  
B.Voc. utgör ett mer avancerat yrkesutbildningsprogram och överensstämmer i högre grad med 
kurser på traditionell kandidatnivå. Kurserna är dock i högre grad utformade utifrån branschspecifika 
behov av kompetens och involverar en stor del praktiska moment. B.Voc. pågår under tre år, men 
kan avslutas i förtid. Individen mottar då Diploma efter ett år, Advanced Diploma efter två år och 
Vocational bachelor’s degree efter tre år. Innehållet i utbildningen är anpassade för att säkerställa 
att individen har tillräckligt med kunskap för att vara branschredo om utbildningen avslutas i förtid. 
Nästa steg utgörs av M.Voc. För att vara behörig till M.Voc. krävs antingen en B.Voc. eller en 
traditionell kandidatexamen. M.Voc. pågår under två år och leder till en Vocational master’s degree. 
Även här överensstämmer kurserna i högre grad med kurser på traditionell mastersnivå, men med 
särskild tyngd på branschspecifika behov och praktisk träning. Enligt uttalande från The University 
Grants Commission (ansvarig myndighet för högre utbildning i Indien) är programmen tänkta att 
passa personer som av olika anledningar inte klarar att gå ett traditionellt mastersprogram inom 
exempelvis ingenjörsvetenskap, men som ändå är lämpade för högre utbildning.189 

3.3.2 Kina genomför stora satsningar för att skapa nya 
certifieringsmodeller som bättre ska möta arbetsgivares behov 

Som tidigare nämnts pågår en stor reform av Kinas yrkesutbildningssystem. Det innefattar bland 
annat utveckling av en nationell meritbank för utbildnings- och erfarenhetscertifikat och nya 
hybridmodeller för akademisk- och yrkesutbildning som ska bidra till att öka arbetskraftens 
anställningsbarhet. Dessa satsningar presenteras mer nedan. 
 
Kina utvecklar nya certifieringsmodeller för akademisk- och yrkesutbildning samt en nationell 
meritbank för att samla certifikat 
I samband med den kinesiska regeringens Implementation Plan on 
National Vocational Education Reform introducerades 
hybridmodellen 1+X (1 diploma + X professional skill certificates). 
Modellen innebär att studenter uppmuntras att utöver ett 
akademiskt examensbevis även ta en eller flera tekniska eller 
yrkesmässiga certifikat.190 Det är universitet och 
yrkesutbildningsinstitut som på sikt ska förverkliga 
implementeringen av modellen. Det innebär att de både ska 
erbjuda akademisk examen (1) samt ett antal mer 
tekniska/yrkesmässiga kompetenscertifikat (X). Genom att 
kombinera akademisk utbildning och yrkesutbildning ska modellen 
bidra till att lösa landets demografiska utmaningar och problem 
med arbetskraftens anställningsbarhet. Modellen är sedan 2019 i 
en pilotfas i några regioner. Planen är att modellen successivt ska 
tillämpas i samtliga regioner under 2022.  
 
De certifikat individer tar ska därefter samlas i en nationell meritbank för yrkesutbildningar där 
                                                                 
187 S. Mehrotra (2014) Vocational Education and Training Reform in India. 
188 https://www.sscnasscom.com/efficacy/bachelor-vocational-bvoc/  
189 https://timesofindia.indiatimes.com/city/aurangabad/ugc-announces-masters-degree-in-vocational-
education/articleshow/49083789.cms  
190 https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20191001085233566 
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individer kan samla samtliga genomförda kurser, utbildningar och certifikat.191 Kina utvecklar även 
nya metoder för att översätta tidigare informella och formella kompetenser och erfarenheter till 
kurskrediter i meritbanken. Det innebär att individer med tidigare erfarenheter ska kunna undantas 
från motsvarande kurser som behövs för att kunna ta en viss examen. Erfarenheter hittills visar att 
meritbanken har fungerat väl, i synnerhet gällande yrkeskvalifikationscertifikat som innefattar ny 
teknik som AI, block chain, cloud computing och big data.192 Hela befolkningen uppmanas att skapa 
konton i den nationella meritbanken för att samla sina tidigare utbildningskrediter, vilket också ska 
bidra till att synliggöra vikten av livslångt lärande. 
 
Strategiska partnerskap ska bidra till utveckling av 1+X-modellen 
Den kinesiska regeringen har ingått strategiska partnerskap med företag för att säkerställa 
branschrelevans i 1+X-modellen. Ett exempel är företaget Huawei som bland annat bidrar till 
utvecklingen genom att utvärdera om yrkeskurser (inom deras expertområden) möter 
branschstandarder och behov. Dessa företagsutvärderingar bedöms senare av ett externt 
expertteam och presenteras för utbildningsanordnare så att de ska kunna justera sina kurser och 
säkerställa att individerna får relevant kunskap.193  
 
Som ett led i reformarbetet har The National Centre for Educational Technology (NCET) även ingått 
partnerskap med det internationella certifieringsföretaget ICDL i syfte att på sikt fortbilda och 
certifiera alla studenter på samtliga yrkesutbildningar inom digitala områden.194 Partnerskapet 
innefattar 279 yrkesutbildningsinstitut runt om i Kina som utgör testcenter för ICDL-certifiering inom 
åtta olika moduler: advanced word processing, advanced spreadsheets, advanced presentation, 3D 
design, IT security, project planning, digital marketing, och ICT in education. Syftet med 
partnerskapet är att dra nytta av internationellt erkända certifikat samt främja ökad digital 
kompetens hos alla studenter, och inte enbart de som studerar tekniska områden.  

3.3.3 I USA utgör certifiering av kompetens en viktig del av 
kompetensförsörjningsinsatser 

I kartläggningen har Ramboll identifierat ett flertal exempel på hur privata och offentliga aktörer i 
USA använder certifiering inom ramen för olika insatser. Dessa exempel presenteras nedan. 
 
Branschorganisationen CompTIA erbjuder olika typer av certifieringar och en utbildningsakademi för 
att främja karriärer inom tech 
Computing Technology Industry Association (CompTIA) är en ideell branschorganisation som utfärdar 
professionella certifieringar inom informationsteknik.195 De erbjuder bland annat branscherkänd 
certifiering inom infrastruktur och cybersäkerhet. Det är möjligt att genom CompTIA certifiera sig 
genom olika pathways där individen kan börja på grundläggande nivå (IT Fundamentals+) och 
certifiera sig fram i olika steg till den mest avancerade nivån CASP+ inom cybersäkerhet (CompTIA 
PenTest+ and CompTIA Advanced Security Practitioner). Individer påbörjar sin pathway på den nivå 
som motsvarar deras befintliga kunskapsnivå. Individen kan sedan välja att förbereda sig inför varje 
certifieringsnivå genom kurser och utbildningar som också tillhandahålls av CompTIA. Utöver 
certifieringar erbjuder organisationen även en Tech Academy på fem campus runt om USA, och 
online.196 Akademin ska bidra till att fylla gapet mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft inom 
techsektorn. Den utbildning som ges är på grundnivå och genomförs under åtta till sexton veckor 
och syftar till att göra individer redo för ett entry-level tech job. Individer som klarar utbildningen 
                                                                 
191 https://internationaleducation.gov.au/international-network/china/PolicyUpdates-China/Pages/China-announce-vocational-
education-action-plan-for-2020-2023.aspx 
192 http://en.ouchn.edu.cn/index.php/news-v2/2790-new-accounts-welcomed-in-the-credit-bank 
193 https://e.huawei.com/mediares/MarketingMaterial_MCD/EBG/PUBLIC/en/2020/12/9e278455-3879-4757-9567-
7589c317fe30.pdf  
194 https://icdlasia.org/china-ncet-launches-icdl-as-the-first-1x-policy-recommended-solution-for-vocational-colleges/ 
195 https://www.comptia.org/certifications  
196 https://www.comptiatech.org/  
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https://www.comptia.org/certifications
https://www.comptiatech.org/
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erhåller certifieringen CompTIA A+, och kan sedan fortsätta fördjupa sig och bygga en karriär genom 
att genomgå träning och certifiering enligt CompTIA:s pathways. 
 
Certifiering ska bidra till en större talangpool inom quantum information science och avancerad 
cybersäkerhet 
För att bidra till att stärka utbudet av personer med specialistkompetens inom quantum information 
science erbjuder University of Chicago tillsammans med Pritzker School of Molecular Engineering 
certifiering inom quantum engineering and technology. Programmet pågår i fyra dagar och låter 
yrkesverksamma med bakgrund inom fysik, datavetenskap och andra relevanta ingenjörs/- och 
vetenskapliga inriktningar att lära sig relevanta grunder i quantum engineering. Syftet med 
certifieringsprogrammet är att ta vara på yrkesverksammas domänspecifika kunskap och göra dem 
till perfekta kandidater för en yrkesväg inom quantum information science.  
 
Ett exempel inom cybersäkerhet är American University’s 
Cybersecurity Professional Certificate program197. Programmet 
genomförs i samverkan med HackerU, den primära 
utbildningsorganisationen för Israels elitcybersäkerhetsstyrkor, och 
riktar sig till såväl yrkesverksamma som studenter. Utbildningen pågår 
i 400 timmar och inleds med 30 timmar introduktion för att ge 
individer möjlighet att utforska om cybersäkerhet är rätt karriärväg för 
dem. Programmets mål är att göra individer med lite eller ingen 
erfarenhet inom cybersäkerhet till yrkesredo på ett år. Innehållet i 
programmet fokuserar på praktisk träning och erfarenhet och är 
skräddarsytt för att motsvara arbetsgivares behov av tränad personal 
inom cybersäkerhet. Programmet leder inte direkt till certifiering, men 
är anpassat utifrån internationella standarder samt stöttar och förbereder deltagande individer i att 
genomföra tester för certifiering hos erkända aktörer efter avslutad utbildning (exempelvis 
CompTIA).  
 
Som direkt påbyggnad, eller som fristående program, erbjuds även Cybersecurity Ethical Hacking 
program.198 Även detta program genomförs i samverkan med HackerU och inleds med 30 timmar 
introduktion för att ge individer möjlighet att utforska om etisk hackning är rätt karriärväg för dem. 
Hela utbildningen är 210 timmar, med målet att fortbilda yrkesverksamma inom IT till en karriär som 
etisk hackare. 
 
Micro-credentials används för ökad flexibilitet inom högre studier och kontinuerligt lärande 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) var ett av de första 
universiteten i USA att 2015 erbjuda micro-credentials till sina 
studenter genom att lansera MicroMaster inom supply chain. 
Programmet följer samma läroplan som det fysiska 
mastersprogrammet men inkluderar endast fem digitala kurser och en 
slutlig tentamensskrivning. Det motsvarar en termin på det fysiska 
mastersprogrammet. Sedan 2015 har MIT utvecklat flera 
MicroMasters, bland annat inom Data Analytics and Data Science i 
samverkan med företaget edX. edX erbjuder även MicroMasters i 
samverkan med andra lärosäten, exempelvis Boston University och 
Columbia University, inom områden såsom data science, big data, 
cyber security och quantum technology. Samtliga program är erkända av företag som exempelvis 
Volvo Construction Equipment, IBM och Bloomberg.199 Genom att läsa en MicroMaster får individen 

                                                                 
197 https://digitalskills.american.edu/programs/cybersecurity-professional/  
198 https://digitalskills.american.edu/programs/ethical-hacking/  
199 https://www.edx.org/micromasters  

Etisk hackning, 
också känt som 
penetrations-tester, 
innefattar att legalt 
bryta sin in i datorer 
och nätverk för att 
testa en 
organisations 
säkerhet. 

En micro-credential 
är ett bevis på att 
en individ erhållit 
en viss kompetens 
efter en kortare 
utbildning inom ett 
visst ämne eller 
område.  

https://digitalskills.american.edu/programs/cybersecurity-professional/
https://digitalskills.american.edu/programs/ethical-hacking/
https://www.edx.org/micromasters
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möjlighet att utforska nya kunskaper, lära i sin egen takt, bygga sina kunskaper i syfte att läsa högre 
studier samt avancera sin karriär. Individen får också möjlighet att tillgodogöra sig MicroMasters-
certifieringen inom ramarna för en vanlig mastersexamen och därigenom påskynda sin utbildning. 
Priset för att delta i ett program varierar mellan 1 000 och 1 500 dollar.  
 
Företaget Coursera erbjuder liknande program, så kallade MasterTrack Certificates i samverkan med 
universitet, exempelvis Arizona University och University of Illinois at Urbana-Champaign.200 Det 
finns ett flertal program inom områden såsom AI och machine learning, blockchain applications och 
big data. Även dessa utgår från samma läroplan som traditionella mastersprogram men genomförs 
under en kortare period, samt leder till ett certifikat som underlättar vidare studier på högre nivå. 
Även dessa program är erkända av flera företag. Priset för att läsa ett program varierar mellan 2 000 
och 5 000 dollar. Syftet med MicroMasters och MasterTrack är att öka flexibiliteten inom högre 
studier och främja kontinuerligt lärande.201 edX och Coursera erbjuder även MicroBachelors i 
samverkan med universitet.  
 
Samverkan med privata företag och lärosäten är utbrett i USA och innefattar exempelvis certifiering 
Samverkan mellan lärosäten och privata företag är utbrett i USA. De flesta lärosäten har så kallade 
Corporate Public Partnerships som innefattar en mängd olika aktiviteter tillsammans med företag.202 
I USA är det också mycket vanligt att forskare är direkt involverade i näringslivet och aktivt samverkar 
med företag. I Silicon Valley är exempelvis löpande utvecklings- och forskningsprojekt mellan större 
företag, startups och akademi mycket vanligt.203 Det ses som viktigt för kunskapsväxling, innovation 
och konkurrenskraft, vilket är en syn som också delas av de företag som väljer att ingå i partnerskap.  
 
Ett exempel på samverkan mellan lärosäten och företag är online-plattformen IBM Skills Academy. 
Plattformen tillhandahålls av företaget IBM och är tillgänglig för universitet, i USA och internationellt, 
och erbjuder utbildning för studenter inom IBM:s specialistområden. Om kursen genomförs med 
gott resultat får deltagaren en digital batch som bevis för sin nya kunskap. Syftet med plattformen 
är att studenter ska kunna komplettera sin akademiska utbildning med branschnära kurser för att på 
så vis bidra till att överbrygga gapet mellan akademisk utbildning och arbetsgivares behov av 
specialistkompetenser. 2019 lanserade IBM och The University of Louisville den första fysiska 
etableringen av IBM Skills Academy på plats på universitetet. Centret ska förse studenter med de 
kunskaper som krävs för framtidens teknologi.204 Utöver IBM Skills Academy driver företaget även 
IBM Academic Initiative som utgår från samma partnerskapsmodell.205 Initiativet ger anställda på 
universitet och studenter tillgång till IBM:s egna resurser som kan användas i undervisning inom 
exempelvis quantum computing och data science. Över 10 000 universitet runt om i världen har 
anslutit sig till plattformen och över 900 000 studenter har genomgått träning.206   

3.4 Bootcamps ska bidra till att snabbare öka utbudet 
av personer med spetskompetens 

Bootcamps är ett relativt nytt koncept och innefattar intensiv utbildning under en begränsad period 
(ofta mellan några veckor och ett par månader) inom ett begränsat område (exempelvis 
                                                                 
200 https://www.coursera.org/mastertrack#eoi  
201 I en studie av micro-credentials från Columbia University framgår bland annat att ungefär 50 procent av de 262 respondenterna 
som avslutat ett MicroMaster-program hade en traditionell masterexamen sedan tidigare, samt att de planerade att fortsätta 
studera kurser efter att ha avslutat sin MicroMaster. Se Fiona Hollands & Aasiya Kazi. Benefits and Costs of MOOC-Based 
Alternative Credentials (2019). 
202 Se t.ex. https://www.ohio.edu/corporate-partners för mer information. 
203 Se t.ex. FoI-systemet i Silicon Valley (2019) Ove Pettersson och Minna Sandberg. Vinnova rapport. 
204 http://www.uoflnews.com/section/science-and-tech/closing-the-tech-gap-uofl-ibm-partnership-aims-to-prepare-next-
generation-workforce/  
205 https://www.ibm.com/academic/home  
206 https://www.research.ibm.com/university/  
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http://www.uoflnews.com/section/science-and-tech/closing-the-tech-gap-uofl-ibm-partnership-aims-to-prepare-next-generation-workforce/
http://www.uoflnews.com/section/science-and-tech/closing-the-tech-gap-uofl-ibm-partnership-aims-to-prepare-next-generation-workforce/
https://www.ibm.com/academic/home
https://www.research.ibm.com/university/
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programmering eller dataanalys). De första programmen lanserades 2011 i USA av företaget General 
Assembly och innefattade intensiv utbildning i programmering. Sedan dess har utbudet av 
bootcamps ökat markant i USA och expanderats till många fler områden än programmering, 
exempelvis AI, cybersäkerhet och machine learning. Konceptet har också spridit sig utomlands, 
däribland till Indien och Kina. Syftet med bootcamps är att underlätta för individer att omskola sig, 
för yrkesverksamma att fortbilda sig och för individer att prova på att utbilda sig inom olika områden 
utan att behöva registrera sig för flera år av studier på högskola eller universitet. Genom att erbjuda 
bootcamps inom områden med hög efterfrågan på arbetskraft hoppas aktörer att utbudet av 
utbildade med rätt kompetens snabbare ska öka.207 

3.4.1 Bootcamps är viktiga för startup-ekosystemet i Indien 
Indiens första bootcamp lanserades 2013 av startup företaget The Hacking School. Bakgrunden till 
lanseringen var att grundaren försökte rekrytera begåvade programmerare till sin fintech-startup 
utan tillfredsställande resultat. Efter en omvärldsanalys av hur företag i andra länder arbetade med 
utbildning och rekrytering av programmerare startades The Hacking School med målet att accelerera 
utbudet av unga personer med rätt kompetens.208 Sedan dess har utbudet av bootcamps ökat 
markant i landet och utgör en viktig rekryteringsbas för Indiens kraftigt växande startup-sektor inom 
emerging technologies. Dessa nya tekniker kräver ofta kunskap inom särskilda områden och där 
traditionella kandidat- och masterutbildningar kan ha svårt att följa med i den snabba tekniska 
utvecklingen.209  
 
Även den indiska regeringen har identifierat att korta och intensiva utbildningar inom avgränsande 
områden kan möjliggöra en snabbare omställning i landet, leda till innovation och bidra till förbättrad 
kompetensförsörjning. Bland annat anordnas bootcamps inom ramen för det nationella initiativet 
Kerala Startup Mission (KSUM).210 KSUM drivs sedan 2015 av delstatsregeringen i Kerala, i samverkan 
med The Department of Industrial Policy & Promotion, Startup India och The Skill Development and 
Entrepreneurship Department. Programmet syftar till att främja utvecklingen av startups i regionen 
och utgör en del av den nationella regeringens Innovation and Startup Policy med visionen att skapa 
ett ekosystem som producerar en entreprenör i varje familj i Kerala.211 De bootcamps som 
genomförs innefattar exempelvis intensiv utbildning och träning i innovationsförmåga, 
programmering och teknisk utveckling. 

3.4.2 Privata företag i Kina anordnar bootcamps i samverkan med 
universitet 

I Kina genomförs olika bootcamps i syfte att främja digital spetskompetens i landet. Flera av dessa 
genomförs i samarbete mellan näringsliv och akademi, och i vissa fall även regeringen. Exempelvis 
anordnar företaget Huawei regelbundet bootcamps tillsammans med universitet med fokus på 
tekniska framtidsområden AI, IoT, big data och cybersäkerhet. Dessa bootcamps har anordnats på 
12 av Kinas universitet, till exempel Shanghai Jiao Tong University, Fudan University och Zhejiang 
University. Huawei innovation bootcamp ger studenter möjlighet att delta i IKT-aktiviteter, stärka 
deras samarbetsförmåga och intresse för innovation och entreprenörskap. Högre 
utbildningsinstitutioner gynnas av att de får möjlighet att genomföra innovationsprojekt tillsammans 
med företag och drivna studenter. På Huaweis bootcamps får studenter möjlighet att arbeta 
praktiskt med teknikområden inom verkliga miljöer. Deltagarna utvärderas genom projekttävlingar, 

                                                                 
207 https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Youth-and-Children/Documents/CodingBootcamps_E.pdf 
208 https://www.edexlive.com/happening/2020/jul/01/why-the-hacking-schools-coding-bootcamps-are-the-way-to-gin-up-on-
your-coding-skills-13011.html  
209 The State of Indian Startup Ecosystem Report 2020, INC42. 
210 https://startupmission.kerala.gov.in/  
211 https://www.startupindia.gov.in/content/sih/en/EventsCompetitions/startup_india_yatra/startup-Kerala-yatra.html 
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https://www.edexlive.com/happening/2020/jul/01/why-the-hacking-schools-coding-bootcamps-are-the-way-to-gin-up-on-your-coding-skills-13011.html
https://www.edexlive.com/happening/2020/jul/01/why-the-hacking-schools-coding-bootcamps-are-the-way-to-gin-up-on-your-coding-skills-13011.html
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expertgruppsomdömen, presentationer och genom ett Huawei Certification Test. Deltagarna får 
också möjlighet att senare delta i tekniska tävlingar som Huawei ICT Competition och TIIC-National 
Undergraduate IoT Design Contest.212  
 
Ett ytterligare exempel är DeeCamp. Det är ett av Kinas största AI-träningsläger som anordnas av 
företaget Sinovation Ventures tillsammans med Ministry of Education. Under 2020 anordnades det 
även i samarbete med Huawei.213 Lägret är en del av kinesiska utbildningsministeriets AI-
utbildningsplan från 2018 som ämnar att utbilda över 5 000 studenter och 500 lärare inom AI. 2019 
deltog över 600 studenter från över 1000 universitet runtom i Kina. Över 10 000 ansökte om att delta 
i lägret.214 Några av de områden som ingick i lägret 2020 var: 
 

• Användning av AI för att möta nya utmaningar inom medicin och folkhälsa 
• Genomföra affärsbeslut och optimering av affärsprocesser med hjälp av AI 
• Tekniska genombrott och banbrytande innovationer inom automatisk körning 
• AI-drivna pedagogiska verktyg och metoder 
• Innovativt tänkande och banbrytande design av AI.215 

3.4.3 Bootcamps är vanligt förekommande i USA och drivs ofta av 
coding schools eller lärosäten 

I USA finns ett stort antal bootcamps som erbjuds av lärosäten och av privata företag. Såväl 
kostnaden för deltagande som innehåll och omfattning varierar mellan dem. Enligt en 
marknadsstudie genomförd 2019 fanns 110 full-time coding bootcamps i USA som tillsammans under 
året tränade 23 000 individer fristående samt 22 000 individer på plats hos företag.216 Samma studie 
visar även att efterfrågan på bootcamps ökat 11 gånger sedan 2013, att utbudet av online bootcamps 
ökat snabbare utbudet av fysiska bootcamps samt att den genomsnittliga deltagaravgiften var cirka 
13 500 dollar. I en enkätundersökning med 828 deltagare som avslutat ett bootcamp under 2018 
framkom att 79 % blivit anställda inom ett yrke som krävt den kompetens de lärt sig under 
utbildningen, och att lönen ökat med i snitt 49 %.217  
 
I USA finns flertal exempel på bootcamps där lärosäten tillsammans 
med coding schools tränar och utbildar yrkesverksamma och 
studenter inom ett visst område under en begränsad tidsperiod. 
Över tid har denna typ av samverkan mellan lärosäten och coding 
schools blivit allt vanligare.218 En del menar att det beror på att högre 
politiskt tryck på amerikanska lärosäten att snabbt generera 
studenter med efterfrågad teknisk kompetens och en vilja hos coding 
schools att dra nytta av strategiska partnerskap med högre lärosäten. Detta för att öka statusen på 
sina egna kurser och möjliggöra för certifiering och/eller tillgodoräknande av poäng som individen 
kan nyttja för exempelvis en kandidat- eller masterexamen.219  
 
Även universitet driver egna bootcamps. Ett exempel är Stanford University som erbjuder flera 
bootcamps för studenter inom transdisciplinära områden. Exempel på dessa är Applications for AI 
for Healthcare och AI for Climate Change. På dessa får studenterna möjlighet att genomföra cutting 
                                                                 
212 https://e.huawei.com/mediares/MarketingMaterial_MCD/EBG/PUBLIC/en/2020/12/9e278455-3879-4757-9567-
7589c317fe30.pdf 
213 https://www.programmersought.com/article/50894097852/ 
214 http://global.chinadaily.com.cn/a/201908/19/WS5d5a0383a310cf3e355667ac.html  
215 https://www.programmersought.com/article/50894097852/  
216https://www.coursereport.com/reports/coding-bootcamp-market-size-research-2019  
217 https://www.coursereport.com/reports/coding-bootcamp-job-placement-2018  
218 https://www.holoniq.com/markets/higher-education/770-universities-200-opms-bootcamps-and-pathways/ 
219 https://careerkarma.com/blog/are-bootcamp-university-partnerships-a-good-idea/  

Coding schools är 
privata aktörer som 
erbjuder bootcamps 
inom exempelvis 
programmering. 
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edge research tillsammans med postdoktorer som specialiserat sig inom ämnet. Syftet är att främja 
transdisciplinärt lärande och skapa ökad medvetenhet om möjliga forsknings- och karriärvägar. Ett 
annat exempel är MIT Bootcamps som driver problemlösande bootcamps inom områden som 
innovation, AI, IoT och robotics. Dessa bootcamps innefattar seminarier med forskare på MIT, 
sessioner med experter från näringslivet, workshops, coachning och innovationsprojekt. Särskilda 
bootcamps kan också anordnas för privata företag som vill fortbilda sina anställda. Ett ytterligare 
exempel är Georgia Tech Professional Education (GTPE) som utgör en del av universitet Georgia 
Institute of Technology.220 GTPE erbjuder yrkesverksamma och företagspartners tillgång till 
bootcamps inom områden som data analytics, coding och cyber security and network i syfte att 
under kort tid accelerera sin kunskapsnivå. Deltagare erhåller även ett certifikat som bevis för sina 
nya kunskaper.  

                                                                 
220 https://bootcamp.pe.gatech.edu/  
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4 Företag satsar på att främja digital 
spetskompetens hos sina anställa 

Sammanfattning av kapitlet 
Som kapitel 2 och 3 visat ingår större företag ofta partnerskap med regering, departement, myndigheter 
och lärosäten i syfte att tillsammans kompetensutveckla studenter och yrkesverksamma inom digitala 
spetsområden. Ramboll har därför genomfört en mindre kartläggning för att undersöka hur större företag 
i Indien, Kina och USA arbetar med kompetensförsörjning internt för att främja utbudet av digital 
spetskompetens hos sina egna anställda (in-house).  
 
Ett företag i varje land har valts ut som case. I samtliga tre länder finns dock flera exempel på stora företag 
som arbetar aktivt med kompetensutveckling in-house. Urvalet av företag är varken heltäckande eller 
representativt för länderna utan exemplifierar typer av insatser som företag gör för att främja det egna 
utbudet av digital spetskompetens.  
 
Nedan presenteras kort de tre företag som ingår i kapitlet. Samtliga företag har globala verksamheter och 
har kategoriserats beroende på huvudkontorets geografiska placering. 
 

 
I kartläggningen har privata företag löpande dykt upp som viktiga parter i offentligfinansierade insatser. 
De motiverar ofta sitt deltagande med en önskan att bidra till kompetensförsörjningen inom viktiga 
framtidsområden och att bidra till att säkerställa ett tillräckligt stort utbud av arbetskraft med de 
kompetenser som arbetsgivare efterfrågar. Det finns således flera incitament som också driver privat 
deltagande, exempelvis möjligheten att komma i kontakt med studenter, att rekrytera personal som 
genomgått insatser samt innovation- och metodutveckling genom strategiska partnerskap med 
universitet och forskare. 
 
Även den kompetensutveckling som företagen gör för sina egna anställda syftar till att förbereda och 
fortbilda personalen inom framtidsteknologier och förbereda dem inför framtidens branscher och 
arbetsuppgifter. Det innefattar exempelvis utbildning inom områden som artificial intelligence och 
machine learning. De tre företagen har också som strategi att arbeta aktivt med kompetensutveckling av 
den egna personalen i syfte att stärka den egna konkurrenskraften, öka de anställdas engagemang och 
trivsel samt bidra till bättre resultat för sina kunder.  
 
Företagens insatser är ambitiösa och täcker en mycket stor andel av de anställda. Kompetensutvecklingen 
sker i huvudsak genom digitala lösningar men även genom fysisk träning och utbildning. I flera fall har 
innehållet utvecklats i samarbete med andra aktörer, exempelvis utbildningsleverantörer som Coursera 
och edX. I samtliga företagsexempel har den interna kompetensutvecklingen också paketerats i ett 
kommersiellt erbjudande som finns tillgängligt för externa aktörer i liknande utsträckning som för de egna 
anställda.  
  

Indien Tech Mahindra är ett indiskt multinationellt teknikföretag grundat 1986 som tillhandahåller tjänster 
för informationsteknik och outsourcing av affärsprocesser. Företaget har sitt huvudkontor i Pune och 
är ett dotterbolag till Mahindra Group. År 2020 hade företaget över 125 000 anställda. 
 

Kina 
 
 

Huawei är ett informations- och teknikföretag grundat 1987 som tillverkar och säljer 
kommunikationsutrustning till operatörer, konsumenter och företag. Företagets huvudkontor ligger 
i Shenzhen. År 2020 hade företaget över 194 000 anställda. 
 

USA 
 

 

International Business Machines Corporation (IBM) är ett amerikanskt multinationellt IT-företag 
grundat 1911 som tillhandahåller tjänster och produkter inom flera tekniska områden. Företagets 
huvudkontor ligger i New York. År 2020 hade företaget över 345 000 anställda. 
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4.1 Indiska Tech Mahindra erbjuder Upskilling-as-a-Service 
till sina anställda 

Det indiska IT-företaget Tech Mahindra satsar på att förbereda den egna personalen för framtiden i 
linje med strategin TechMNxt.221 Strategin syftar både till att bidra till ökad kompetensutveckling in-
house och för individer utanför företaget, exempelvis unga och studenter. I första hand ska behovet 
av spetskompetens tillgodoses genom kompetensutveckling av de egna anställda, och i mindre 
utsträckning genom rekrytering av extern kompetens. Företagets ambition är att förbereda 
åtminstone 70% av sin IT-personal inför framtida roller genom särskilda insatser inom ledarskap, 
teknik, funktion, domän och rollbaserade program.222  
 
För att möjliggöra företagets ekosystem för inlärning har den AI-baserade plattformen Upskilling-as-
a-Service (UaaS) skapats.223 På plattformen kan de anställda genomgå behovsbaserad, interaktiv och 
personligt anpassad träning och få förslag på karriärvägar. Plattformen inkluderar också möjligheten 
att erhålla praktisk erfarenhet genom att jobba med verkliga utvecklingsprojekt på den nyligen 
lanserade tjänsten #NewAgeDelivery.224 Det är en kommersiell tjänst som ska underlätta för mer och 
säkrare distansarbete genom olika tekniska lösningar.  
 
Tech Mahindra satsar särskilt på kompetensutveckling inom 
emerging technologies som exempelvis 5G, cloud computing, big 
data och robotic process automation. Innehållet i UaaS har 
utvecklats tillsammans med över 30 globala partners. Initialt 
utvecklades plattformen för intern kompetensutveckling av 60 000 
anställda. Senare gjordes den tillgänglig även för externa 
organisationer och företag som vill erbjuda sina anställda 
kontinuerlig kompetensutveckling för att förbli relevanta i 
framtiden.225 Det finns även en ambition att göra plattformen 
tillgänglig för akademin för att på så vis bidra till att förbereda och 
kompetensutveckla studenter inför framtidens arbetsuppgifter.226 
 
Tech Mahindra fokuserar även på att omskola anställda som saknar de kompetenser som krävs. De 
har omskolat och fortbildat närmare 70 % av sin IT-arbetskraft genom ett four-tier internal training 
program och genom att utnyttja samarbeten med partners inom online-utbildning, som exempelvis 
Pluralsight, edX och FutureSkills.227 Genom samarbetet med NASSCOMS portal FutureSkills (se 
avsnitt 3.1.2) får de anställda på Tech Mahindra tillgång till en stor mängd inlärningsmaterial inom 
framtidsteknologier. Därigenom ska företagets anställda kompetensutvecklas inom viktiga områden 
såsom cybersäkerhet, RPA, AI, IoT, blockchain, VR, big data analytics, cloud computing och 3D 
Printing.228 För att stötta anställda i att välja rätt kurser och på rätt nivå har företaget även utvecklat 
ett Digital Capability Index. Indexet visar var individen befinner sig idag, hur de kan genomgå 
fortbildning för att ta sig till önskat läge och vilka kurser och utbildningar som motsvarar deras 

                                                                 
221 https://www.techmahindra.com/en-in/techmnxt/ 
222 https://www.techmahindra.com/en-in/people/future-skilling/ 
223 https://economictimes.indiatimes.com//tech/ites/tech-mahindra-launches-upskilling-as-a-service-
platform/articleshow/77609354.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst 
224 https://www.techmahindra.com/en-in/people/future-skilling/ 
225 https://content.techgig.com/tech-mahindra-launches-ai-enabled-upskilling-as-a-service-platform/articleshow/77630618.cms 
226 https://cio.economictimes.indiatimes.com/news/corporate-news/tech-mahindra-launches-upskilling-as-a-service-platform-to-     
enhance-employee-competencies/77610823 
227 http://library.nic.in/e-journalNew/Voice%20&%20Data/Archives/VDDec2018Nov2019/VDJune2019/output1/17%20-
%20We%20understand%20that%20to%20day's%20disruptive%20business%20landscape%20demands%20a%20future%20ready%
20talent%20pol.pdf 
228 https://economictimes.indiatimes.com/tech/ites/tech-mahindra-partners-with-futureskills-to-reskill-
employees/articleshow/65668226.cms?from=mdr 
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lärandebehov. 

4.2 Kinesiska Huawei utbildar och omskolar sina anställda 
inom områden som är viktiga för IKT-sektorn 

För att möta det växande behovet av kompetens inom IKT-sektorn har Huawei en strategi som 
fokuserar på att bygga ett globalt ICT Talent Ecosystem.229 Ekosystemet innefattar egna in-house 
aktiviteter i syfte att stärka den egna personalen men också en mycket stor mängd externa aktiviteter 
som syftar till att främja utbudet av arbetskraft med branschrelevanta kompetenser. Företagets 
talangekosystem bygger på strategiska samarbeten med andra parter inom näringslivet, akademin 
och offentlig sektor. Företaget planerar att genom sina olika typer av fortbildningsinsatser 
specialisera fler än 200 000 yrkesverksamma inom framtidsområden som intelligent computing och 
AI, under perioden 2020–2025.  
 
Vad gäller företagets egna kompetensutvecklingsinsatser finns 
ett flertal exempel. Bland annat uppmanas anställda att delta i 
olika typer av samverkansprojekt. Fler än 96 000 av företagets 
anställda deltar exempelvis i Research & Development.230 Även 
företagets egen kompetenscertifiering, Huawei Certification, 
nyttjas internt och externt. Certifieringen utgör också en 
branschledande utvecklingsstandard för informations- och 
kommunikationsteknik. Företaget har utvecklat en övergripande 
arkitektur för certifiering som täcker 22 olika områden, bland 
annat 5G, cloud computing, IoT och AI. Det finns tre nivåer av 
certifieringar: Associate, Professional och Expert, baserat på 
individens tidigare erfarenhet och tekniska kompetenser. Under 
2019 certifierades 250 000 yrkesverksamma över hela världen.231  
 
Under 2019 erbjöd Huawei fler än 36 000 fysiska kurser till sina anställda. Samma år tog 48 procent 
av de anställda del av en sådan kurs, och de la i snitt 30 timmar på kompetensutveckling. Utöver 
fysiska utbildningar har företaget även en egen online-plattform, iLearning, som erbjuder utbildning 
och träning i olika format. Anställda kan välja mellan livesända kurser, mikrokurser och privata 
onlinekurser med färre deltagare. I slutet av 2019 fanns 139 kursserier och 16 322 läranderesurser 
tillgängliga för företagets anställda i plattformen. Dessa kurser täcker bland annat områden som AI, 
machine learning, deep learning, cloud computing, big data och 5G. Anställda kan även skriva prov 
och erhålla certifikat efter genomförda kurser. Nästan 54 000 träningscertifikat för massive open 
online courses (MOOCS) delades ut till anställda 2019.232 
 
Företaget har även ett program för strategisk omskolning av anställda. The Strategic Reserve syftar 
till att minska antalet onödiga avskedningar och skapa en ökad anställningstrygghet i företaget. I 
programmet genomförs insatser för omskolning av anställda om företaget till exempel gör ett 
strategiskt vägval eller förändrar verksamheten. Istället för att avskeda personer vars uppdrag inte 
längre bedöms vara nödvändiga, blir anställda genom programmet tränade i de kunskaper som är 
relevanta för en ny roll inom företaget, till exempel inom 5G. Under 2019 deltog 2 000 anställda i 
programmet för omskolning. 233 
 
                                                                 
229 https://e.huawei.com/mediares/MarketingMaterial_MCD/EBG/PUBLIC/en/2020/12/9e278455-3879-4757-9567-
7589c317fe30.pdf. 
230 https://www.huawei.com/uk/corporate-information   
231 https://e.huawei.com/mediares/MarketingMaterial_MCD/EBG/PUBLIC/en/2020/12/9e278455-3879-4757-9567-
7589c317fe30.pdf 
232 https://www.huawei.com/en/sustainability/win-win-development/develop_love  
233 https://www.huawei.com/en/sustainability/win-win-development/develop_love  
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4.3 Det amerikanska företaget IBM integrerar 
kompetensutvecklingsinsatser som en del av anställdas 
arbetsuppgifter 

Det amerikanska företaget IBM driver ett flertal initiativ som syftar till kompetensutveckling av den 
egna personalen inom digitala spetsområden. Företaget har arbetat med interna 
kompetensutvecklingsinsatser under lång tid och bland annat genomfört kartläggning av 
kompetenser hos 100 000 anställda för att bygga upp en databas över företagets kompetenser.234 
Insatser för intern kompetensutveckling har också skalats upp över åren, till stor del till följd av att 
företaget identifierat att kontinuerlig utveckling inom framtidsområden är centralt för 
konkurrenskraften. Exempelvis visade en undersökning av de anställdas kompetenser 2013 att fyra 
av tio anställda saknade de kunskaper som krävdes för att stötta företagets kunder i framtiden. 
Fortbildningsinsatser inom viktiga områden skalades upp, och åtta av tio anställda har nu kunskaper 
som anses vara viktiga för framtiden.235 
 
Det finns en förväntan att varje anställd ska spendera minst 40 
timmar på träning och professionell utveckling årligen. Denna 
målsättning kallas THINK 40.236 Det finns inget övre tak för hur 
mycket en anställd får lära sig. Ett fåtal av utbildningarna är 
obligatoriska för samtliga, exempelvis kurser inom 
cybersäkerhet.237 IBM Training är företagets övergripande 
plattform för kompetensutveckling. På plattformen finns 
utbildningar som på olika sätt behandlar och berör tjänster och 
teknik som är viktiga för IBM:s verksamhet.238 IBM 
tillhandahåller också en särskild inlärningsplattform, Your 
Learning, som är en viktig del för anställdas enskilda kompetensutvecklingsresa. Plattformen 
erbjuder personliga träningsplaner och inlärningsprofiler anpassade för varje individens egna mål, 
preferenser och kompetenser. Ungefär 336 000 IBM-anställda, motsvarande 99% av den totala 
arbetskraften, besökte plattformen minst en gång under 2019. Anställda la i genomsnitt 77 timmar 
på inlärningsaktiviteter.239  
 
När en anställd avklarat en kurs inom en viss kompetens erhålles en knowledge badge. Det är ett 
bevis/diplom att personen lärt sig en viss kunskap. Det finns även så kallade skills badges vilket är ett 
bevis på att personen lärt sig att använda en viss kunskap eller färdighet. I plattformen finns även 
strategic skills. Dessa täcker specifika kunskaper och färdigheter direkt kopplade till nya teknologier 
såsom AI och cloud computing, samt kritiska beteendemässiga färdigheter som exempelvis design 
thinking. Dessa strategiska områden är de som företaget identifierat som de viktigaste för sin 
framtida konkurrenskraft. Enligt MIT:s studie av IBM:s interna träningsprogram har de olika 
träningsalternativ som erbjuds internt, och i synnerhet skills badges och strategic skills, haft en stor 
positiv inverkan på arbetsprestation och chanserna till befordran hos IBM-anställda. 240 
 
Det som, enligt MIT:s studie, utmärker IBM:s in-houseträning är antalet kurser och bredden av 
inlärningsmaterial (över 300 000 inlärningsresurser, varav 60% interna och 40% externa kurser från 
bland annat edX och Coursera) som anställda har tillgång till, och den höga graden och frihet för den 

                                                                 
234 https://www.workforce.com/news/ibm-builds-a-new-business-on-its-training-program  
235 https://www.forbes.com/sites/deniselyohn/2018/09/12/advancing-a-culture-of-education-at-ibm/?sh=7fa9f0ab5265  
236 https://workofthefuture.mit.edu/wp-content/uploads/2020/12/2020-Working-Paper-Qin-Kochan2.pdf  
237 https://t.teknikforetagen.se/kompetensforsorjning/livslangt-larande-en-naturlig-del-i-arbetet/  
238 https://www.ibm.com/training/se/  
239 https://workofthefuture.mit.edu/wp-content/uploads/2020/12/2020-Working-Paper-Qin-Kochan2.pdf 
240 https://workofthefuture.mit.edu/wp-content/uploads/2020/12/2020-Working-Paper-Qin-Kochan2.pdf  
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anställda att anpassa sin inlärning till sin egen färdighets- och karriärsutveckling. Your Learning är 
också i stor utsträckning AI-driven för att förbättra användarupplevelsen. Detta genom att ge 
personliga rekommendationer till anställda och analysera den stora mängd löpande feedback som 
inkommer. Inkorporeringen av AI har även minskat de administrativa kostnaderna för företaget.241 
Plattformen föder också in information i centrala HR-system som bland annat används för att stötta 
chefer och medarbetare under lönerevisionen.242 
  
Sedan 2005 finns kommersiella versioner av IBM Training och Your Learning. Det innebär att även 
andra företag kan ta del av plattformarna för intern kompetensutveckling. Enligt uttalande från 
företaget utgjorde beslutet att kommersialisera in-houseträningen en del av företagets strategiska 
beslut att positionera sig från att enbart vara hårdvaruutvecklare till ökat fokus på service- och 
konsultverksamhet.243 IBM erbjuder enskilda kurser samt årsprenumerationer för företag för en 
flexibel tillgång till digitalt inlärningsmaterial. Under 2020 lanserade företaget även en gratisversion, 
IBM Reignite, för att stötta enskilda individer att kompetensutveckla sig under coronapandemin.244  
  

                                                                 
241 https://workofthefuture.mit.edu/wp-content/uploads/2020/12/2020-Working-Paper-Qin-Kochan2.pdf 
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5 Sammanfattande slutsatser 
Kartläggningen visar att länderna har liknande målsättningar inom kompetensförsörjning av digital 
spetskompetens. De tre länderna strävar efter att bli, eller förbli, ledande inom områden som 
identifierats som betydelsefulla för internationell konkurrenskraft. Detta, tillsammans med nationell 
säkerhet, utgör viktiga drivkrafter för det strategiska arbetet. Att besitta specialistkompetens inom 
områden som exempelvis cybersäkerhet, AI och quantum information/technology ses som centralt 
för ländernas framtid och utveckling. Nedan presenteras sammanfattande slutsatser av 
kartläggningen som baseras på det urval av insatser, strategier och företag som ingår i rapporten.  

5.1 Länderna har olika utgångslägen och förutsättningar 
Utvecklingen inom digitala spetsområden i Indien, Kina och USA har accelererats kraftigt under de 
senaste åren och flera ambitiösa nationella strategiska arbeten och prioriteringar har lanserats. 
Länderna har också olika utgångslägen och förutsättningar i sitt arbete med kompetensförsörjning 
av digital spetskompetens. De fokuserar därför även på att genomföra olika övergripande 
strukturförändringar genom nationella strategier och handlingsplaner. 
 
I Indien och Kina läggs exempelvis stor vikt vid digital omvandling och transformation i syfte att öka 
befolkningens digitala förmågor och för att höja kvalitén på det nationella utbildningssystemet och 
den inhemska produktionen. I Indien finns också en mycket stor andel ung arbetskraft med potential 
att kompetensutvecklas inom viktiga spetsområden. Export av kompetens betraktas som en av 
landets största potentiella konkurrensfördelar och Indien har även ett nationellt mål att bli Skill 
Capital of The World. Särskilt fokus läggs därför på att fortbilda den unga arbetskraften.   
 
I Kina genomförs även stora satsningar på att attrahera talang till landet. Både genom att locka 
tillbaka kinesiska medborgare som arbetat utomlands och erhållit fördjupande kunskaper, och 
genom att attrahera internationella talanger med digital spetskompetens. Landet har även 
identifierat att det inte räcker att vara ledande global tillverkningsnation i termer av kvantitet och 
produktimitation, utan att det krävs ökad kvalitet och teknisk innovation. En stor mängd ekonomiska 
medel satsas därför på att främja spetsinnovationer.  
 
I USA finns ett fokus på att överbrygga den digitala klyftan i samhället och höja olika gruppers digitala 
kompetenser för ökad inkludering. Landet har också mycket välutvecklade och etablerade system 
för utbildning, forskning och innovation som olika spetsinsatser direkt hakar in i. Under senare år har 
landet exempelvis satsat på att utveckla högre utbildning och stärka forskning och innovation inom 
viktiga framtidsområden, som AI och quantum. Det genomförs också särskilda insatser för att främja 
personer med utbildning inom STEM-ämnen. Detta för att regeringen har identifierat att det krävs 
en bredare ansats, ökad inkludering och breddad rekrytering för att säkerställa en rekryteringsbas 
av personer med efterfrågad kompetens nu, och på sikt.  

5.2 Ländernas strategiska arbete utgår från ett helhetsgrepp 
Länderna arbetar mycket aktivt för att säkerställa utbudet av personer med digital spetskompetens. 
Det strategiska arbetet är ambitiöst och utgår också från ett helhetsgrepp. Det innebär att arbetet 
både innefattar tidiga insatser som exempelvis ska lära ut AI, programmering eller quantum-teknik i 
grundskolan och gymnasieskolan samt riktade kompetensutvecklingsinsatser i senare skeden av 
utbildningar. Länderna genomför också insatser för yrkesverksamma samt särskilda insatser för att 
train the trainer inom digitala spetsområden. Det vill säga kompetensutveckling av det akademiska 
samhället i syfte att på så vis stärka kompetensförsörjningen av digital spets.  
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I kartläggningen är det också tydligt att länderna kopplar an stora mängder ekonomiska medel till de 
nationella strategierna och handlingsplanerna. Det arbete som sker är stort, intensivt och fokuserat 
till specifika spetsområden. Det bedrivs också många parallella insatser som tillsammans ska bidra 
till att uppnå de strategiska målen. Regeringarna i de tre länderna utrycker också vikten av att de 
insatser som genomförs utgör en del av en större helhet. Nationella strategier med ambitiösa 
handlingsplaner utgör det samlande paraplyet för ländernas pågående insatser och utgör också en 
mycket viktig del i ländernas arbete med kompetensförsörjning av digital spetskompetens. 
 
Ramboll vill dock poängtera att det är svårt att veta huruvida de prioriteringar och satsningar som 
länderna åtagit sig att förverkliga, faktiskt blir förverkligade. Det har inte varit möjligt att inom ramen 
för denna kartläggning undersöka i vilken utsträckning de nationella strategierna har implementerats 
och om de stora satsningar som nämns har omsatts i handling eller vilka effekter de har haft. Det har 
varit särskilt utmanande att finna denna information för Kina.  

5.3 Länderna satsar på att bygga ekosystem för lärande och 
utveckling inom digital spets 

Länderna delar utmaningen med ett stadigt växande gap mellan utbud och efterfrågan på personer 
med spetskompetens inom särskilda områden eller tekniker. Samtliga tre länder uttrycker också ett 
behov av att bygga upp ekosystem för lärande och utveckling i syfte att möta dessa utmaningar. De 
lägger därför stor vikt vid att utveckla ekosystem inom olika spetsområden som exempelvis quantum 
eller machine learning. De ekosystem som utvecklas i länderna är mycket omfattande, utgår från ett 
helhetsgrepp och innefattar insatser för att stärka hela arbetsmarknad- och utbildningsystemet. Det 
innefattar såväl insatser från grund- till postdoktornivå, ökad forskning och innovation, insatser för 
yrkesverksamma och främjande av startups och entreprenörskap.  
 
Kina och Indien har till viss del saknat etablerade ekosystem för högre utbildning och främjande av 
specialistkunskaper. På senare år har denna utveckling accelererat. I Kina sker exempelvis stora 
satsningar på AI och reformation av yrkeshögskolesystemet och i Indien sker stora satsningar på att 
höja kvaliteten på utbildningar genom sektorsspecifika kompetensråd och certifieringssystem. Dessa 
satsningar ses som viktiga för att säkerställa att den arbetskraft som genereras har den kompetens 
som arbetsgivare efterfrågar. I USA finns redan välutvecklade ekosystem för lärande och utveckling 
men det sker också stora strategiska satsningar på att vidareutveckla och stärka dessa inom bland 
annat cybersäkerhet och quantum. I synnerhet forskning och innovation erhåller stora mängder 
ekonomiska medel, exempelvis inom ramen för olika Centre of Excellence. Det sker även ambitiösa 
satsningar på kompetensförsörjning inom militär spetskompetens. 

5.4 Samverkan är en viktig del av ländernas insatser 
Samtliga tre länder strävar efter att skapa ökade förutsättningar för en framtidsredo arbetskraft och 
en stärkt internationell konkurrenskraft genom strategisk nationell samling och formering av 
kompetensförsörjningsarbetet i bred och nära samverkan mellan privata och offentliga aktörer. 
Departement, myndigheter, lärosäten, arbetsgivare och branschrepresentanter utgör centrala 
parter och ingår ofta strategiska partnerskap med varandra.  
 
Det är också gemensamt för flera av ländernas insatser att de sätter arbetsgivares behov av 
kompetens i centrum. Insatserna består exempelvis ofta av en kombination av utbildning och 
praktisk träning på arbetsplatsen, oavsett om målgruppen utgörs av nyexaminerade eller 
yrkesverksamma individer. Såväl det strategiska arbetet som specifika insatser involverar också 
aktivt företag i utformningen av kursplaner, certifieringar och utbildningar. Det motiveras av att det 
finns ett behov av att säkerställa att de insatser som genomförs möter företagens behov av 
framtidsredo arbetskraft och att gapet mellan akademisk utbildning och arbetsliv behöver minska.  



<Digital Spetskompetens> 

52 
 

 

5.5 Privata företag är drivande i utvecklingen inom digital 
spets 

Privata företag i länderna ingår ofta partnerskap med regering, departement, myndigheter och 
lärosäten i syfte att tillsammans kompetensutveckla studenter, lärare och yrkesverksamma inom 
digitala spetsområden. De motiverar ofta sitt deltagande med en önskan att bidra till 
kompetensförsörjningen inom viktiga framtidsområden och att bidra till att säkerställa ett tillräckligt 
stort utbud av arbetskraft med de kompetenser som arbetsgivare efterfrågar. Privata företag 
genomför också flertalet kompetensutvecklingsinsatser för den egna personalen samt deltar i stora 
globala satsningar för att till exempel kompetensutveckla studenter världen över. I kartläggningen 
har även ett par helt privata initiativ identifierats i länderna, exempelvis digitaliseringsfonden Google 
for India som boostar små- och medelstora företag i Indien och IBM Skills Academy som 
kompetensutvecklar studenter och lärare i USA, och internationellt.  
 
Det finns också flera incitament som driver privat deltagande, exempelvis möjligheten att komma i 
kontakt med studenter, att rekrytera personal som genomgått insatser samt innovation- och 
metodutveckling genom strategiska partnerskap med universitet och forskare. Företagen bidrar med 
visst ekonomiskt stöd men framförallt teknologi och kompetens. De innehar ofta viktiga roller i de 
offentligfinansierade insatserna. De deltar exempelvis tillsammans med lärosäten i insatser för 
kompetensutveckling av lärare, professorer och akademi inom framtidsområden samt bistår med 
teknologisk utrustning och kompetens inom Centre of Excellence, bootcamps och certifieringar.  
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6 Bilaga 1. Förteckning över insatser i 
kartläggningen 

Land Kategori Insatsens namn Fokusområde för insatsen Målgrupp 

 

Strategi och 
handlingsplan 

National Digital 
Infrastructure for Teachers 
(DIKSHA) 

Säkerställa att alla lärare, på alla nivåer och i hela 
Indien, har tillgång till avancerad digital teknologi i sin 
undervisning. 

Lärare i Indien. 

 

Strategi och 
handlingsplan 

National mission on natural 
language translation 

Genom AI och machine learning översätta all 
forskning och utbildningsmaterial till samtliga indiska 
språk 

Boende på 
landsbygden som ej 
kan engelska. 

 

Strategi och 
handlingsplan 

Atal Innovation Mission Sprida entreprenörskapsanda inom bl.a. digitala 
spetsområden genom att etablera tinkering centers 
och innovation centers på indiska lärosäten 

Startups, enskilda 
entreprenörer, och 
studenter vid 
högstadier och 
universitet. 

 

Strategi och 
handlingsplan 

Atal New India Challenge 
(Insats inom Atal Innovation 
Mission) 

Stötta produktion, kommersialisering och spridning 
av innovativa och nyskapande deep tech inom 
områden som kan ha stort värde för nationellt viktiga 
områden (såsom hälsa, mobilitet, utbildning och 
energi). 

Entreprenörer och 
innovatörer som vill 
skapa produkter och 
tjänster baserade på 
avancerade 
teknologier. 

 

Strategi och 
handlingsplan 

Mentor of Change Program 
(Insats inom Atal Innovation 
Mission) 

Mentorskapsprogram för att engagera studenter och 
lärare att identifiera tekniska problem och 
tillsammans skapa innovativa lösningar (exempelvis 
på tinkering centers, innovation centers eller hos 
privata företag) 

Unga entreprenörer 
och startups inom 
högspecialiserade 
tekniska områden. 

 

Strategi och 
handlingsplan 

Technical Intern Training 
Program (del av 
samarbetsavtal från 2017 
mellan Indien och Japan) 

Främjar samarbete med Japan genom att erbjuda 
yrkesverksamma arbetsplatsbaserad träning inom 
japansk industri, språk och kultur, 

Yrkesverksamma i 
början av sin tekniska 
karriär. 

 

Strategi och 
handlingsplan 

International Skill Centres Erbjuder kompetensutveckling, certifiering och 
benchmarking mot internationella standarder, samt 
förbereder individer för att arbeta utomlands. 

Indier som vill arbeta 
utomlands. 

 

Strategi och 
handlingsplan 

Skilled Workers Arrival 
Database for Employment 
Support 

Databas som kartlägger de kompetenser som 
återvändande indier erhållit under sin tid utomlands. 
Matchning mot arbetsgivare för att motverka 
arbetslöshet till följd av coronapandemin. 

Återvändande indiska 
medborgare som 
arbetat utomlands. 

 

Strategi och 
handlingsplan 

Thousand Talents 
Recruitment Programme 

Utländska talanger inom högteknologiska områden 
lockas att forska eller arbeta i Kina genom olika 
förmåner. Därtill vill man locka kinesiska studenter 
som studera/arbetat utomlands. 

Utländska, 
högkvalificerade 
forskare och experter. 
Kinesiska studenter 
som studerat 
utomlands. 

 

Strategi och 
handlingsplan 

Innovation Talents 
Programme 

Syftar till att främja forskare i världsklass, ledande 
teknik- och ingenjörsledare, framstående innovativa 
arbetslag och entreprenörer. Ska bidra till att skapa 
uppvisningsdatabaser för att främja utveckling av nya 
talanger. 

Kinesiska vetenskapliga 
talanger och 
innovationsteam 

 

Strategi och 
handlingsplan 

New Generation Artificial 
Intelligence Megaproject 

Totalt 870 miljoner RMB (cirka 133 miljoner dollar) 
ska fördelas för att stödja upp till 39 projekt inom 
områdena nya generationens AI, nyckelteknologi och 
smarta chips och system 

Projekt inom AI. 

 

Strategi och 
handlingsplan 

Massentreprenörskap  En del av insatserna för att främja 
massentreprenörskap innebär att integrera 
entreprenörskapsutbildning i utbildningssystemet och 
öka finansieringen till entreprenörer. Utbildning inom 
entreprenörskap ingår nu i de flesta tekniska 
utbildningarna, framförallt på större kinesiska 
universitet. 

Studenter. 

 

Strategi och 
handlingsplan 

Digital Skills Empowerment. Projektet ska stötta 500 000 unga studenter och 
arbetssökande som står inför utmaningar i den 
digitala transformationen och 
arbetsplatsomvandlingen och ge dem utbildning i 
viktiga framtidsområden som exempelvis 

Studenter. 
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Land Kategori Insatsens namn Fokusområde för insatsen Målgrupp 
datavetenskap och AI.  Studenter som presterar bra 
under utbildningen erhåller även en 
certifieringsexamen från Microsoft. 

 

Strategi och 
handlingsplan 

The American Artificial 
Intelligence Initiative   

Syftar att stärka, och bibehålla, landets ledande 
position inom AI. Den totala budgeten för utveckling 
av (icke-militär) AI uppgick till drygt 1 miljard dollar 
under 2020. Strategin är sedan 2020 instiftad i lagen 
The National Articifical Intelligence Act 

Stärka hela landet inom 
AI. 

 

Strategi och 
handlingsplan 

The National Quantum 
Initiative Act 

Syftar till att göra USA världsledande inom 
framtidsområdet quantum information science.  
Budgeten för arbetet är drygt 1,2 miljarder dollar 
över en period på fem år. Strategin, som är 
lagstadgad, fokuserar på att främja forskning, 
utveckling, demonstration och användning av 
quantum information science and technology. 

Stärka hela landet inom 
quantum. 

 

Strategi och 
handlingsplan 

quantum.gov quantum.gov fungerar som en one-stop-website med 
syfte att strömlinjeforma pågående federala program 
och initiativ inom området. Hemsidan innehåller 
information om alla pågående initiativ inom ramen 
för The Quantum Initiative Act för att underlätta för 
såväl offentliga aktörer, som privata organisationer 
och enskilda individer att följa arbetet 

Alla som är 
intresserade av 
quantum. 

 

Strategi och 
handlingsplan 

STEM Strategic Plan Femårig plan med syfte att stärka och bättre 
koordinera utbildningar inom STEM för att på så vis 
bidra till att samtliga amerikanska medborgare har 
tillgång till utbildning av hög kvalitet och därigenom 
säkerställa USA:s ledande position som digital 
supermakt. 

Stärka hela landet inom 
STEM. 

 

Strategi och 
handlingsplan 

DoD AI Education Strategy Upskilling av anställda inom AI-teknologier och hur 
dessa kan integreras i verksamheten. 

Befintlig personal inom 
försvarsdepartementet. 
 

 

Insatser inom 
framtidsområden 

Quantum Training 
Programme 

Kompetensutvecklingsinsatser inom quantum 
computing för förbättrad undervisning vid universitet 
och institut runt om i Indien. Train-the-trainer-
format. 

Professorer och lärare 
på universitet i Indien. 

 

Insatser inom 
framtidsområden 

Quantum Computing 
Applications Lab 

Ska accelerera quantum computing-led research and 
development och på sikt skapa tillgång till quantum 
computing as a service för offentlig sektor, forskare, 
akademi och näringsliv i Indien. 

Framstående forskare i 
Indien. 

 

Insatser inom 
framtidsområden 

Initiativ inom IBM:s 
Quantum Network 

Ska bygga en indisk arbetskraft och ett indiskt 
ekosystem redo för quantum. Studenter tränas i att 
använda IBM:s Qiskit. Anordna meetups för att skapa 
kunskaps- och erfarenhetsdelning mellan professorer 
och lärare inom området. 

Studenter. 
Professorer och lärare 
inom 
quantumområdet. 

 

Insatser inom 
framtidsområden 

Quantum Computing India Ett community som syftar till att samla quantum-
entusiaster runt om i Indien, uppmuntra dem till att 
lära av varandra samt att tillsammans utveckla 
algoritmer och lösningar på quantum problems 

Alla intresserade av 
quantum. 

 

Insatser inom 
framtidsområden 

Nasscom FutureSkills Branschdriven B2B-plattform för 
kompetensutveckling, genom ett branschdrivet 
ekosystem. Erbjuder kurser och certifiering inom 
emerging technologies till företag som vill 
kompetensutveckla sina anställda 

(Företag) Anställda på 
företag inom IT & ITeS-
sektorn. 

 

Insatser inom 
framtidsområden 

Nasscom FutureSkills Prime PPP-driven B2C-plattform för kompetensutveckling, 
omskolning och fördjupning inom framtidsområden. 
 

Enskilda individer som 
vill kompetensutveckla 
sig inom 
framtidsområden. 

 

Insatser inom 
framtidsområden 

Indian Institutes of Skills Erbjuder high level training programs med praktisk 
och teoretisk träning inom digitala spetsområden, i 
samverkan med branschen. Ska öka status för 
yrkesutbildningar och erbjuda utbildning som möter 
arbetsgivares behov. Erbjuder även 
mentorskapsprogram. 

Studenter inom 
tekniska 
högspecialiserade 
områden. 

 

Insatser inom 
framtidsområden 

Leading India AI
  

Omfattande kompetensutvecklingsinsats inom AI, 
machine learning och deep learning för 
akademiker/professorer och därefter studenter i 
Indien. Samarbete med näringsliv. 

Forskning, innovation, 
lärosäten och 
studenter. 
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Land Kategori Insatsens namn Fokusområde för insatsen Målgrupp 

 

Insatser inom 
framtidsområden 

Cyber Surakshit Bharat
  

PPP för att skapa medvetenhet om nya och 
framväxande cyberhot, och en djupare förståelse för 
nyckelaktiviteter, nya initiativ, utmaningar och 
relaterade lösningar kopplade till advanced 
cybersecurity. 

Alla hhögre chefer och 
specialister med ansvar 
för IT-säkerhet inom 
regeringen (på 
nationell- och 
delstatsnivå), 
myndigheter, bank och 
försäkring inom 
offentlig sektor samt 
polis och 
säkerhetsstyrkor 

 

Insatser inom 
framtidsområden 

Information Security 
Education and Awareness 

Kompetensutveckling, fortbildning och ökad 
medvetenhet om inom informationssäkerhet och 
cybersecurity. Seminarier, kurser, workshops och  

Barn och unga, 
akademiker, 
yrkesverksamma i olika 
sektorer, studenter och 
offentliganställda. 

 

Insatser inom 
framtidsområden 

Center for Excellence in 
Quantum Information and 
Quantum Physics 

Bygga ett expansivt quantum communications 
network samt tillämpa quantum communications 
inom nationellt försvar, regeringsfrågor och finans. 
Ska attrahera och utveckla talang och arbetskraft 
inom quantum-området. 

Personer och branscher 
inom quantum samt 
den nationella 
säkerheten. Talang 
inom quantum-
området. 

 

Insatser inom 
framtidsområden 

Beijing Academy of 
Quantum Information 
Sciences 

Forskningsinstitution med focus på grundläggande 
och avancerade områden inom quantum. Ska 
utveckla avancerade FoU- och mätningsplattformar 
för att attrahera global forskningstalang till Kina. 

Forskare inom 
quantum globalt. Kinas 
forskningsstyrka inom 
quantum. 

 

Insatser inom 
framtidsområden 

Internationellt 
utbildningsprogram inom AI 

PPP som ska utbilda 500 lärare och minst 5000 
studenter inom AI inom fem år (2018–2023) 

Lärare och studenter. 

 

Insatser inom 
framtidsområden 

Regeringens fond för 
cybersäkerhet 

Lanserad av regeringen, ger ekonomiskt stöd till 
experter och lärare specialiserade inom 
cybersäkerhet.  

Experter och lärare 
inom cybersäkerhet. 

 

Insatser inom 
framtidsområden 

Cyber Security Talent 
Award 

Tävling för att attrahera fler till cybersecurity. 
Prisutdelning för talang och lärande inom området. 

Personer med talang 
eller som är under 
inlärning inom 
cybersecurity. 

 

Insatser inom 
framtidsområden 

National Cyber Security 
Talent and Innovation Base 

Innovationsbas med bland annat 
cybersäkerhetshögskola, utställningscenter och 
utbildningscenter inom cybersäkerhet. 

Personer som 
arbetar/studerar eller 
forskar inom 
cybersäkerhet. 

 Insatser inom 
framtidsområden 

Cyber Security Talent 
Training Program 

China Technical Information Security Evaluation 
Center erbjuder en grundläggande eller avancerad 
utbildning i cybersäkerhet, samt en certifiering efter 
avklarad examen och möjlighet att kopplas samman 
med arbetsgivare. 
 

Högskolestudenter, 
arbetsgivare inom 
cybersäkerhet. 

 

Insatser inom 
framtidsområden 

The Quantum Economic 
Development Consortium 

Nationella myndigheter, akademi, industri och andra 
intressenter ska tillsammans identifiera luckor i 
teknologi, standarder och kompetensförsörjning och 
tillsammans finna lösningar för att bygga ett 
långsiktigt och hållbart nationellt ekosystem för 
quantum i USA. Säkerställa att utbildningsystemet 
möter arbetsgivares behov inom områden som optisk 
teknik och applikationsutveckling. 

Samtliga organisationer 
som är involverade i 
utveckling av quantum. 

 

Insatser inom 
framtidsområden 

Quantum Leap Challenge 
Institutes 

Involverar 16 akademiska institutioner, 8 laboratorier 
och 22 branschpartners. Ska bygga ekosystem för 
innovation samt säkerställa utbildad arbetskraft med 
kompetens för att göra USA ledande inom quantum.  

Lärosäten, företag, 
studenter. 

 

Insatser inom 
framtidsområden 

National Q-12 Education 
Partnership 

Partnerskap mellan bland annat 
utbildningsanordnare, lärosäten, näringsliv och 
myndigheter. Ska lägga grunden för hållbar 
kompetensförsörjning inom quantum information 
science, genom att tidigt introducera kurser och 
teknikverktyg inom quantum i grund- och 
gymnasieskolor.  

Elever i grund- och 
gymnasieskolor. 
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Land Kategori Insatsens namn Fokusområde för insatsen Målgrupp 

 

Insatser inom 
framtidsområden 

Q2Work (del av Q12 
Education Partnership) 

Leds av universitet, ska utveckla läroplaner på alla 
nivåer för att stärka arbetskraften inom quantum Ska 
även bidra till att bygga ett utbildningsekosystem för 
quantum information science och. Detta genom att 
öka kunskap om utbildningsmöjligheter inom 
området, genom workshops & digitala verktyg för att 
utbilda elever/ studenter. 

Elever/studenter på 
alla nivåer. 

 

Insatser inom 
framtidsområden 

The Chicago Quantum 
Exchange – CQE 

Nätverk inom quantum. CQE har som syfte att 
attrahera talang, investeringar och företag till Chicago 
för att utveckla området till en internationell hubb 
och nätverk för quantum information science. 

Organisationer som är 
involverade i utveckling 
av quantum. 

 

Insatser inom 
framtidsområden 

The Quantum Information 
Science and Engineering 
Network (QISE-NET) (del av 
CQE) 

Syftar till att öka antalet utbildade som förstår och 
kan arbeta inom quantum, samt att det för att öka 
utbytet mellan akademi, industri och nationella 
laboratorier för att avancera utvecklingen inom 
området. Ska ske genom. Genom mentorskap från 
akademi och företag ska studenten arbeta med ett 
forskningsprojekt inom quantum. 

Examinerade 
mastersstudenter som 
är intresserade av en 
karriär inom quantum 

 

Insatser inom 
framtidsområden 

Quantum computing 
summer school (del av CQE) 

Kompetensutveckling av personer med IT-bakgrund i 
formen att ett sommarläger. Genomförs som en del 
av  

Personer med IT-
bakgrund som är 
intresserade av karriär 
inom quantum. 

 

Insatser inom 
framtidsområden 

IBM och CQE:s trainee-
program  

Student på postdoktornivå ges möjlighet att arbeta 
med olika frågor och avdelningar på CQE och IBM. Ska 
resultera i utveckling av ny kunskap och teknik av 
intresse för organisationerna. 

Postdoktorstudenter. 

 

Insatser inom 
framtidsområden 

The Quantum Science 
Summer 

Myndighetsdrivet program. Forskare vid lärosäten ska 
träna masterstudenter och postdoktorer inom 
quantum och närliggande områden. Detta genom 
utbildning och praktisk träning, inkl. att programmera 
en quantum computer. 

Masterstudenter och 
postdoktorer inom 
quantum och 
närliggande områden 

 

Insatser inom 
framtidsområden 

Information Science Faculty 
Fellows program 

Myndigheten ger lärosäten ekonomiskt stöd för att 
anställa forskare inom quantum för att stärka 
förutsättningarna för utveckling inom området. 

Lärosäter, forskare 
inom quantum. 

 

Insatser inom 
framtidsområden 

Artificial Intelligence 
Summer Institute 

Drivs av energidepartementet (DoE). Möjliggör för 
studenter med minst en kandidatexamen inom STEM-
ämnen att fördjupa sina kompetenser inom bl.a. AI & 
machine learning genom arbete med verkliga 
problem tillsammans med DoE:s forskare. 

Personer med minst en 
kandidatexamen inom 
STEM-ämnen 

 

Insatser inom 
framtidsområden 

Building Technologies 
Internship Program 

Betald praktik på DoE:s forskninglaboratorium. 
Praktikant deltar i forskningsprojekt med forskare och 
ingenjörer. Ska bidra till innovativa tekniska lösningar. 

Utvalda studenter inom 
STEM 

 

Insatser inom 
framtidsområden 

Advanced Technological 
Education Program 

Programmet drivs av NFS. Ska förbättra tekniska 
utbildningsprogram inom högteknologiska STEM-
områden, i samarbete med branscher. Fokus på 
utveckling av community colleges, för att möta 
behovet av en diversifierad arbetskraft inom STEM. 
Stöd vid utformning av läroplaner, 
kompetensutveckling av lärare och karrrärvägledning 
för STEM-studenter. 

Lärare och studenter 
inom STEM på 
community colleges. 

 

Insatser inom 
framtidsområden 

The Joint Artificial 
Intelligence Center (JAIC) 

Genom centret ska DoE utnyttja möjligheter med AI 
för att främja nationell säkerhet. Detta genom att 
attrahera och kultivera AI-talanger till försvaret. JAIC 
ska träna, utbilda och stötta lärande inom hela DoD i 
linje med departementets AI-strategi.  

Anställda inom 
försvarsdepartementet.  

 

Insatser inom 
framtidsområden 

The U.S. Army Cyber School Ska främja utbudet av personer med spetskompetens 
inom militär cybersäkerhet. Huvudsakligt ansvar att 
träna, utbilda och utveckla en högspecialiserad 
talangpool av cybersoldater och ledare. Skolan är 
även ansvarig för cyberträning av soldater och 
civilanställda generellt, både genom fysiska kurser 
och digitalt 

Soldater och 
civilanställda. 

 

Insatser inom 
framtidsområden 

The Cybersecurity Talent 
Initiative 

PPP mellan 12 federala myndigheter, en ideell 
organisation och 4 företag. Ska rekrytera och träna en 
world-class cybersecurity workforce. Erbjuder 
nyexaminerade en tvåårig anställning på myndighet, 
kontinuerlig utbildning och tröning inom ledarskap 
samt mentorskap av en cybersäkerhetsexpert. 
Programmet ska bidra till att öka statusen för ett 
federalt yrke, öka utbytet mellan offentliga och 
privata aktörer inom cybersäkerhet samt bidra till att 

Högpresterande, 
nyexaminerade 
kandidat- och 
mastersstudenter inom 
cyberrelaterade 
områden. Myndigheter 
och företag. 
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skapa en högspecialiserad arbetskraft.  

 

Insatser inom 
framtidsområden 

National Initiative for 
Cybersecurity Education 
(NICE) 

Program som ska bidra till nationell säkerhet genom 
att avancera utvecklingen av ett robust ekosystem för 
utbildning, träning och arbetskraftsutveckling inom 
cybersäkerhet genom strategiskt partnerskap mellan 
regeringen, akademin och branscher. 

Organisationer och 
individer som är 
intresserade av 
cybersäkerhet. 

 

Insatser inom 
framtidsområden 

The National Framework for 
Cybersecurity 

Ska förtydliga definition av cyber security, vilka 
kompetenser som krävs och vilka yrkesroller som 
finns inom området. Ger stöd åt 
utbildningssamordnare, arbetsgivare och studenter 
inom cyber security för att minska gapet mellan 
utbud och efterfrågan i kompetens inom området. 

Arbetsgivare, 
utbildningssamordnare 
och studenter inom 
cyber security.  

 

Insatser inom 
framtidsområden 

The National Initiative for 
Cybersecurity Careers and 
Studies 

One-stop-shop för cyber security-träning som 
sammanför regeringen, arbetsgivare, studenter, 
utbildningssamordnare. Ska underlätta för 
medborgare att hitta rätt utbildning och träning för 
att avancera sina karriärer och därigenom bidra till att 
överbrygga kompetensgapet inom cybersäkerhet. 

Medborgare som vill 
avancera sina karriärer 
inom cybersäkerhet. 

 

Insatser inom 
framtidsområden 

CyberSeek Digital plattform som samlar statistik om 
karriärmöjligheter inom cybersäkerhet. Det finns 
bland annat en interaktiv karta över utbud och 
efterfrågan i samtliga delstater och karriärvägledning 
för olika yrkesroller. 

Arbetsgivare, 
studenter, 
utbildningssamordnare,  
yrkesvägledare, 
arbetssökande, 
yrkesverksamma, 
beslutsfattare inom 
cybersäkerhet 

 

Insatser inom 
framtidsområden 

Open Skills Network Nätverk av 40 arbetsgivare, utbildningssamordnare, 
militär och teknikföretag. Ska främja användandet av 
skill-based education and hiring. Ska skapa ett 
gemensamt synsätt genom ett öppet nätverk av 
tillgängliga analyserbara kompetensdata som ska 
förbättra utbildning och främja inkluderande 
rekrytering. 

Samtliga organisationer 
som är intresserade av 
att bidra till utveckling 
av skill-based 
education och hiring 

 

Centre of 
Excellence 

Centre of Excellence for 
Internet of Things (IoT) 

Etablerat som ett public-private partnership 2016 av 
departementet MeitY i samarbete med NASSCOM. 
Målen med CoE IoT är att skapa en stark talang, en 
startup-gemenskap och entreprenöriellt ekosystem 
inom IoT. 

Samtliga intresserade 
av IoT. 

 

Centre of 
Excellence 

Centre of Excellence for 
Data Science and AI (CoE-
DSAI) 

Initiativet ska bidra till att positionera Karnataka som 
en ledande plats för AI globalt. CoE-DSAI är ett public-
private partnership mellan delstatsregeringen i 
Karnataka och NASSCOM. Visionen med centret är att 
nyttja potentialen med AI för att stärka delstatens 
innovationsekosystem och skapa en 
multiplikatorseffekt på indisk ekonomi, industri och 
samhälle. 

Samtliga intresserade 
av AI. 

 

Centre of 
Excellence 

Peking som område En fjärdedel av Kinas AI-företag finns i Peking. 
Området Zhongguancun i nordvästra Peking kallas 
ofta för ”Kinas Silicon Valley” och har ett välutvecklat 
ekosystem för high tech innovation och 
entreprenörskap. Framförallt inom digitala 
spetsområden som AI och machine learning. 

I synnerhet AI.  

 

Centre of 
Excellence 

AI Industrial Park 2018 meddelade regeringen en satsning på 13,8 
miljarder RMB (2,1 miljarder dollar) på utveckling av 
AI Industrial Park i västra Mentogou-distriktet i 
Peking.  Parken ska bestå av upp till 400 AI-företag 
och med fokus på områden som big data, cloud 
computing, biometric identification och deep 
learning. 

I synnerhet AI. 

 

Centre of 
Excellence 

Shenzhen som område Shenzhen kallas ibland för ”Hårdvarornas Silicon 
Valley” med snabbväxande elektronisk 
hårdvaruindustri. Här samlas framförallt unga 
människor som experimenterar med teknologier och 
innovationer. 

Elektronisk 
hårdvarudindrustri. 

 

Centre of 
Excellence 

Shanghai som område 2010 blev Yangpu-området i Shanghai utnämnt som 
pilotzon för att främja högteknologisk utveckling. I 
området erbjuder distriktsregeringen tjänster och 
medel till unga entreprenörer i syfte att utveckla 
området till en internationell bas för innovations- och 
entreprenörstalang. 

Unga entreprenörer 
och företag inom tech. 

 

Centre of 
Excellence 

Centre of Excellence for IT 
Modernization 

För att accelerera modernisering och samordna 
utvecklingen av nya tekniska lösningar har ett flertal 
Centre of Excellence for IT Modernization etableras 
med särskilt syfte att främja områden såsom AI, cloud 
adoption och data analytics inom offentlig sektor. 

Offentlig sektor. 
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Centre of 
Excellence 

US Army Cyber Centre of 
Excellence 

Ett särskilt CoE har etablerats för främjande av 
avancerad cybersäkerhet inom det militära. Syftet 
med centret är att med hjälp av avancerad teknologi 
och högspecialiserade utbildare skapa en militär 
arbetskraft med världsledande kompetens inom 
cybersäkerhet och elektronisk krigsföring. 

Militär och 
civilanställda inom 
försvaret. 

 

Centre of 
Excellence 

Ericsson 5G CoE Företaget Ericsson har etablerat fem CoE inom bland 
annat 5G-utveckling i USA, i samverkan med 
branschorganisationer, operatörer och the 
Department of Labor.  Syftet med dessa center är att 
erbjuda träning och utbildning inom viktiga områden 
för att främja utveckling av en arbetskraft som kan 
arbeta med nya tekniker. 

Personer intresserade 
av karriär inom 5G. 

 Centre of 
Excellence 

Morgan Stanley’s Artificial 
Intelligence Centre of 
Excellence och Data Centre 
of Excellence 

Helt private CoE. Centren anställer topptalanger inom 
fintech, är ämnade för intern utveckling inom den 
egna organisationen och ska bidra till att främja 
företagets konkurrenskraft. 

Företagets egna 
anställda. 

 

Certifiering av 
kompetens 

Pradhan Mantri Kaushal 
Vikas Yojana (PMKVY) 

Flaggskeppet i Skill India som syftar till att förse unga 
indier med branschrelevant teknisk träning och 
utbildning. 

Unga personer. 

 

Certifiering av 
kompetens 

Recognition of Prior 
Learning (RPL) 

Del av PMKVY. Individer med tidigare 
arbetslivserfarenheter eller utbildning (formella, icke-
formella och informella kunskaper och förmågor) 
inom en viss yrkesroll genomgår utvärdering och 
certifiering 

Unga personer med 
tidigare 
arbetslivserfarenhet 
eller utbildning inom 
en viss yrkesroll.  

 

Certifiering av 
kompetens 

IT-ITeS Sector Skill Council Utgör det nationella rådet för utveckling av 
kompetensstandarder inom IT-området och leds av 
branschorganisationen NASSCOM. 

Företag inom IT-
sektorn. 

 Certifiering av 
kompetens 

Bachelor of Vocational 
Education 

B.Voc. utgör ett mer avancerat 
yrkesutbildningsprogram och överensstämmer i 
högre grad med kurser på traditionell kandidatnivå. 
Kurserna är dock i högre grad utformade utifrån 
branschspecifika behov av kompetens och involverar 
en stor del praktiska moment. B.Voc. pågår under tre 
år, men kan avslutas i förtid. Individen mottar då 
Diploma efter ett år, Advanced Diploma efter två år 
och Vocational bachelor’s degree efter tre år. 

Studenter. 

 

Certifiering av 
kompetens 

Master of Vocational 
Education 

För att vara behörig till M.Voc. krävs antingen en 
B.Voc. eller en traditionell kandidatexamen. M.Voc. 
pågår under två år och leder till en Vocational 
master’s degree. Även här överensstämmer kurserna 
i högre grad med kurser på traditionell masternivå, 
men med särskild tyngd på branschspecifika behov 
och praktisk träning. 

Studenter. 

 

Certifiering av 
kompetens 

1+X (1 diploma + X 
professional skill 
certificates) 

Kinas modell ”1+X” innefattar akademisk examen (1) i 
kombination med tekniska och yrkesmässiga 
kompetenscertfikat (X). Modellen ska främja utbudet 
av personer med kompetens som arbetsgivare 
efterfrågar. 

Studenter. 

 

Certifiering av 
kompetens 

Nationell kreditbank för 
yrkesutbildningar 

Nnationell kreditbank för yrkesutbildningar där 
individer kan samla samtliga genomförda kurser, 
utbildningar och certifikat.  Kina utvecklar även nya 
metoder för att översätta tidigare informella och 
formella kompetenser och erfarenheter till 
kurskrediter i kreditbanken. 

Studenter och 
yrkesverksamma. 

 

Certifiering av 
kompetens 

Testcenter för ICDL-
certifiering 

Insats med syfte att på sikt fortbilda och certifiera 
samtligt studenter på samtliga yrkesutbildningar inom 
digitala områden. 

Studenter. 

 

Certifiering av 
kompetens 

Huawei ICT Academy Globalt samarbete mellan Huawei och >600 
universitet i 187 länder. Erbjuder studenter IKT-
utbildning och certifiering. Kompetensutveckla 
lärare/professorer och stötta universitet i att ta fram 
kurser/läroplan inom spetsområden. 

Studenter globalt. 
Universitet och dess 
personal. 
 

 

Certifiering av 
kompetens 

CompTIA Pathways Det är möjligt att genom CompTIA 
(branschorganisation) certifiera sig genom olika 
pathways där individen kan börja på grundläggande 
nivå (IT Fundamentals+) och certifiera sig fram i olika 
steg till den mest avancerade nivån. 

Alla som är 
intresserade av karriär 
inom t.ex. 
cybersäkerhet och 
digital infrastruktur. 
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Certifiering av 
kompetens 

CompTIA Tech Academy Akademin ska bidra till att fylla gapet mellan utbud 
och efterfrågan på arbetskraft inom techsektorn. Den 
utbildning som ges är på grundnivå och genomförs 
under åtta till sexton veckor och syftar till att göra 
individer redo för ett entry-level tech job. Individer 
som klarar utbildningen erhåller certifieringen 
CompTIA A+, och kan sedan fortsätta fördjupa sig och 
bygga en karriär genom att genomgå träning och 
certifiering enligt CompTIA:s pathways 

Alla som är 
intresserade av en 
karriär inom tech. 

 

Certifiering av 
kompetens 

Certifiering inom quantum 
information science 

Programmet pågår i fyra dagar och låter 
yrkesverksamma med bakgrund inom fysik, 
datavetenskap och andra relevanta ingenjörs/- och 
vetenskapliga inriktningar att lära sig relevanta 
grunder i quantum engineering och tillhörande 
områden. Syftet med certifieringsprogrammet är att 
ta vara på yrkesverksammas domänspecifika kunskap 
och göra dem till perfekta kandidater för en yrkesväg 
inom quantum information science. 

Yrkesverksamma inom 
relevanta områden 
som är intresserade av 
karriär inom quantum. 

 

Certifiering av 
kompetens 

American University’s 
Cybersecurity Professional 
Certificate 

Programmet genomförs i samverkan med HackerU, 
den primära utbildningsorganisationen för Israels 
elitcybersäkerhetsstyrkor, och riktar sig till såväl 
yrkesverksamma som studenter. Utbildningen pågår 
under 400 timmar och inleds med 30 timmar 
introduktion för att ge individer möjlighet att utforska 
om cybersäkerhet är rätt karriärväg för dem. 

Alla som är 
intresserade av en 
karriär inom 
cybersäkerhet. 

 

Certifiering av 
kompetens 

American University’s 
Cybersecurity Ethical 
Hacking program 

Även detta program genomförs i samverkan med 
HackerU och inleds med 30 timmar introduktion för 
att ge individer möjlighet att utforska om etisk 
hackning är rätt karriärväg för dem. Hela utbildningen 
är 210 timmar, med målet att fortbilda 
yrkesverksamma inom IT till en karriär som etisk 
hackare. 

Alla som är 
intresserade av en 
karriär inom etisk 
hackning.  

 

Certifiering av 
kompetens 

MicroMasters Genom att läsa en MicroMaster får individen 
möjlighet att utforska nya kunskaper, lära i sin egen 
takt, bygga sina kunskaper i syfte att läsa högre 
studier, avancera sin karriär samt möjlighet att 
tillgodogöra sig MicroMasters-certifieringen inom 
ramarna för en vanlig mastersexamen och på 
därigenom påskynda sin utbildning. Priset för ett 
program varierar mellan 1 000 och 1 500 dollar. 

Studenter och 
yrkesverksamma. 

 

Certifiering av 
kompetens 

MasterTrack Certificates Det finns ett flertal program inom områden såsom AI 
och machine learning, blockchain applications och big 
data. Även dessa utgår från samma läroplan som 
traditionella mastersprogram men genomförs under 
en kortare period, samt leder till ett certifikat som 
underlättar vidare studier på högre nivå. 

Studenter och 
yrkesverksamma. 

 Certifiering av 
kompetens 

IBM Skills Academy Plattformen tillhandahålls av företaget IBM och är 
tillgänglig för universitet, i USA och internationellt, 
och erbjuder utbildning för studenter inom IBM:s 
specialistområden. Om kursen genomförs med gott 
resultat får deltagaren en digital batch som bevis för 
sin nya kunskap. Syftet med plattformen är att 
studenter ska kunna komplettera sin akademiska 
utbildning med branschnära kurser för att på så vis 
bidra till att överbrygga gapet mellan akademisk 
utbildning och arbetsgivares behov av 
specialistkompetenser. 

Studenter. 

 Certifiering av 
kompetens 

IBM Academic Inititative Initiativet ger fakultet och studenter tillgång till IBM:s 
egna resurser som kan användas i undervisning inom 
exempelvis quantum computing och data science. 
Över 10 000 universitet runt om i världen har anslutit 
sig till plattformen och över 900 000 studenter har 
genomgått träning 

Studenter och 
universitet. 

 

Bootcamps The Hacking School Indiens första bootcamp lanserades 2013 av startup 
företaget The Hacking School. Bakgrunden till 
lanseringen var att grundaren försökte rekrytera 
begåvade programmerare till sin fintech-startup utan 
tillfredsställande resultat. Efter en omvärldsanalys av 
hur företag i andra länder arbetade med utbildning 
och rekrytering av programmerare startades The 
Hacking School med målet att accelerera utbudet av 
unga personer med rätt kompetens. 

Personer intresserade 
av karriär inom tech. 

 

Bootcamps Kerala Startup Mission 
(KSUM) 

Syftar till att främja utvecklingen av startups i 
regionen Kerala och utgör en del av den nationella 
regeringens Innovation and Startup Policy med 
visionen att skapa ett ekosystem som producerar en 
entreprenör i varje familj i Kerala 

Personer boende i 
regionen Kerala.  
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Bootcamps Huawei innovation 
bootcamp 

Ger studenter möjlighet att delta i IKT-aktiviteter, 
stärka deras samarbetsförmåga och intresse för 
innovation och entreprenörskap. Högre 
utbildningsinstitutioner gynnas av att de får möjlighet 
att genomföra innovationsprojekt tillsammans med 
företag och drivna studenter. 

Studenter och 
universitet. 

 

Bootcamps DeeCamp Ett av Kinas största AI-träningsläger som anordnas av 
företaget Sinovation Ventures tillsammans med 
Ministry of Education. 

Studenter. 

 

Bootcamps Stanford University 
Bootcamps 

Erbjuder flera bootcamps för studenter inom 
transdisciplinära områden. Exempel på dessa är 
Applications for AI for Healthcare och AI for climate 
change. På dessa får studenter möjlighet att 
genomföra cutting edge research tillsammans med 
postdoktorer som specialiserat sig inom ämnet 

Studenter. 

 

Bootcamps MIT Bootcamps Driver problemlösande bootcamps inom områden 
som innovation, AI, IoT och robotics. Dessa 
bootcamps innefattar seminarier med forskare på 
MIT, sessioner med experter, workshops, coachning 
och innovationsprojekt. Särskilda bootcamps kan 
också anordnas för privata företag som vill fortbilda 
sina anställda 

Studenter och företag. 

 

Bootcamps Georgia Tech Professional 
Education (GTPE) 

GTPE erbjuder yrkesverksamma och företagspartners 
tillgång till bootcamps inom områden som data 
analytics, coding och cyber security and network i 
syfte att under kort tid accelerera sin kunskapsnivå. 
Deltagare erhåller även ett certifikat som bevis för 
sina nya kunskaper. 

Yrkesverksamma och 
företag. 
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