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Hur kan kompetensförsörjningen av digital spetskompetens
utvecklas både kort- och långsiktigt?
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Agenda
Presentation av uppdraget och slutsatser hittills i arbetet
Gruppdiskussion 1: Vilken är den/de viktigaste åtgärden med avseende på digital spetskompetens för att:
– Få bättre kunskapsunderlag om nuvarande kompetensläge och framtida kompetensbehov?
– Fler ska utbildas?
– Vidga rekryteringsbasen för IKT och digitala yrken?

Återsamling
Gruppdiskussion 2: Vilken/vilka är den/de viktigaste åtgärden med avseende på digital spetskompetens för att:
– Skapa bättre förutsättningar för lärande under arbetslivet?
– Förbättra förutsättningarna för samverkan och dialog med näringslivet?

Återsamling/avslutning
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Tillsammans ska Tillväxtverket och UKÄ…
1
…analysera och föreslå

hur
kompetensförsörjningen
av digital spetskompetens
kan utvecklas.

3
…starta en dialog om
samverkan mellan
berörda aktörer.
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2
…genomföra uppdraget i
dialog med berörda
aktörer.

4
…så långt det är möjligt
säkerställa en förbättrad
tillgång till statistik och
prognoser.

Tidsplan
2019
Q3

Q4

2020
Q1

Q2

1. Analys och uppstart

Q3

2021
Q4

Q1

Q2

2022

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Analyser / rapporter / statistik

2. Framtagande av förslag

3. Förankring av förslag
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Q4

Ett uppdrag i ständig dialog
Aktiviteter:
Startkonferens
Webbplats (digitalspetskompetens.se)
LinkedIn-grupp
Webbinarieserie
Löpande kontakter med berörda aktörer
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Publicerade rapporter
Typ av analys

Rapport

Kort beskrivning

1. Den nya
renässansmänniskan

Definition av digital spetskompetens

Analyser av
2. Förutsättningar för
främjandet av
främjande av digital
digital
spetskompetens
spetskompetens
3. En blick mot
horisonten
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Nationell kartläggning av insatser som syftar
till att främja digital spetskompetens
Fallstudier av insatser som syftar till att
främja digital spetskompetens i Danmark,
Kanada, Nederländerna samt Singapore

Publicerade rapporter
Typ av analys

Rapport

Kort beskrivning

1. Den nya
renässansmänniskan

Definition av digital spetskompetens

Analyser av
2. Förutsättningar för
främjandet av
främjande av digital
digital
spetskompetens
spetskompetens

Analyser av
befintlig
statistik
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Nationell kartläggning av insatser som syftar
till att främja digital spetskompetens

3. En blick mot
horisonten

Fallstudier av insatser som syftar till att
främja digital spetskompetens i Danmark,
Kanada, Nederländerna samt Singapore

4. Efterfrågan på ITkompetenser

Sammanställning av enkätdata från
IT&Telekomföretagens enkät till
arbetsgivare inom IT-sektorn

5. Flödesanalys av
examinerade

Analys av flöden från antagning till
etablering på arbetsmarknaden med fokus
på fem datarelaterade utbildningar

6. Matchning av digital
spetskompetens

Analys av hur regionala
matchningsindikatorer kan belysa digital
spetskompetens

Resultat och slutsatser
Kännetecken för digital spetskompetens

Exempel / förtydligande

Implikationer för uppdraget

Teknisk kompetens samspelar med kompletterande
kompetenser

Behov av teknisk kunskap samt domänkunskap inom
vården vid implementering av ett nytt (digitalt)
journalsystem.

Vi kan inte enbart fokusera på tekniskt innehåll i
utbildningar.

Förmågan att utvecklas

Den snabba digitala utvecklingen kräver ständig
individuell utveckling för att över tid befinna sig i
spetsen.

Viktigt att fokusera på att skapa goda möjligheter till
ett livslångt lärande.

Fokus på gruppen snarare än individen

Det är inte möjligt att öka den digital
spetskompetensen på samhällsnivå genom t ex en
enskild utbildningslösning.

Vi behöver belysa hur olika
utbildningstyper/inriktningar/nivåer kan komplettera
varandra och skapa synergier.
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Utbildningsmöjligheter

Olika utbildningsformer
kompletterar varandra

Ej
yrkesverksamma
studenter

Praktisk och
Teoretisk och
avgränsad utbildning bred utbildning

Yrkesverksamma
studenter

Utbildningsutbudet är brett

Kort tid från
utpekat behov till
färdigutbildade

Lång tid från
utpekat behov till
färdigutbildade
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Låg flexibilitet för
studenter

Hög flexibilitet
för studenter

Behov av systemperspektiv

Digital spetskompetens i statistik och prognoser
Utmaning att fånga digital
(spets)kompetens i statistik
och prognoser

Flera statistik- och prognosprodukter har som ambition att belysa både digital kompetens
och digital spetskompetens. Dock finns många utmaningar fånga detta fenomen som grundar
sig i att digital spetskompetens är problematiskt att definiera och beskriva.

Få statistik- och
prognosprodukter med
direkt fokus på digital
spetskompetens

Detta kan relateras till att det finns en stor utmaning av beskriva digital spetskompetens.
Även om det finns undantag, finns relativt få statistik- och prognosprodukter som fokuserar
på själva spetsen inom digital spetskompetens.

Fokus på efterfrågan snarare
än utbudet
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De flesta statistik- och prognosprodukter fokuserar på efterfrågan snarare än utbud av
kompetens. Många produkter baseras på information från arbetsgivare eller andra aktörer
där behov av arbetskraft bedöms. Få produkter belyser utbudet av arbetskraft.

Digital spetskompetens i statistik och prognoser
Flödesanalys som följer individer
från studier till etablering på
arbetsmarknaden

Examinerade
Nybörjare på
utbildning
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400
200
0

Yrke
Näringsgren

Ej examinerade

600

Antal omnämnanden per
programspråk i jobbannonser
2017-09-12 till 2018-01-12

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Sektor

Förslag och rekommendationer
Bättre kunskapsunderlag om nuvarande
Bättre kunskapsunderlag om nuvarande
kompetensläge och framtida
kompetensläge och framtida kompetensbehov
kompetensbehov

Fler behöver
behöverutbildas
utbildas

Rekryteringsbasenför
förIKT
IKToch
ochdigitala
digitalayrken
yrken
Rekryteringsbasen
behöver
behöver vidgas
vidgas
Bättre förutsättningar
förutsättningarför
förlärande
lärandeunder
under
Bättre
arbetslivet
arbetslivet

Vikten av samverkan
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Det
saknastillfredsställande
tillfredsställande
kunskap
om
hur kompetensläget
idag
hur detatt
kan
Det saknas
kunskap
om hur
kompetensläget
ser ut idagser
ochuthur
detoch
kan komma
se
ut
i framtiden.
Det
bättre dokumentering
av kompetens
som inte kommer
från akademin
eller
komma
att se
utbehövs
i framtiden.
Det behövs bättre
dokumentering
av kompetens
som inte
mer traditionella
utbildningsformer.
kommer från akademin eller andra andra
mer traditionella
utbildningsformer.
Antaletsom
individer
utbildar
sig tillspetskompetenta
att bli digitalt spetskompetenta
behöver
öka.
Antalet individer
utbildarsom
sig till
att bli digitalt
behöver öka. Högskolan
är en viktig
utbildningsform
att fler
ska utbildas, menför
även
och andra
initiativ spelar en
Högskolan
är enförviktig
utbildningsform
attyrkeshögskolan
fler ska utbildas,
men privata
även yrkeshögskolan
viktigroll.
roll.
och andra privata initiativ spelar en viktig
Bättre kunskap behövs om varför kvinnor med rätt förutsättningar väljer att inte arbeta inom IKT. Dessutom
har skolmiljön betydelse för att få fler och kanske särskilt fler kvinnor att intressera sig för IKT.

Det behövs bättre förutsättningar för individer att utveckla sin kompetens samtidigt som
Det behövs bättre förutsättningar för individer att utveckla sin kompetens samtidigt som de arbetar. I
de arbetar. detta
I detta
arbete behöver flera aktörer vara inblandade, till exempel akademin och
arbete behöver flera aktörer vara inblandade, till exempel akademin och arbetsgivare.
arbetsgivare.
Samverkan mellan aktörer som har behov av digital spetskompetens samt aktörer som kan öka utbudet av
digital spetskompetens är en viktig komponent i arbetet för att främja utbudet av denna typ av kompetens.

Gruppdiskussion 1
Bättre
om
Hur kankunskapsunderlag
kunskapsunderlag om
nuvarande kompetensläge
och och
framtida
nuvarande
kompetensläge
kompetensbehov
utvecklas?
framtida kompetensbehov
Vilken typ av underlag behövs?
–

Kvantitativt / kvalitativt?

–

Utbud / efterfrågan?

Vilka information har lärosäten behov
av? Hur ser den optimala
kunskapsbilden ut?
Hur kan kunskapsunderlaget om
nuvarande kompetensläge och
framtida kompetensbehov förbättras?
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Hur kan fler utbildas?

Behövs fler utbildningsplatser?
Vilken roll har akademiska
utbildningar i främjandet av digital
spetskompetens (i relation till andra
typer av utbildningar)?
Vilka potentiella utbildningslösningar
kan utvecklas inom akademin för att
främja utbudet av digital
spetskompetens?

Bättre kunskapsunderlag om
Hur kan rekryteringsbasen för IKTnuvarande
kompetensläge och
relaterade yrken vidgas?
framtida kompetensbehov
Hur kan rekryteringsbasen för digital
spetskompetens öka?
– (fokus: högre utbildning)
Hur kan tekniska utbildningar göras
mer attraktiva för
underrepresenterade grupper?

Gruppdiskussion 2
Hur kan förutsättningar för lärande
under arbetslivet stärkas?
Vilka hinder behöver rivas för att skapa
bättre förutsättningar för det livslånga
lärandet?
Vilka förutsättningar har lärosäten att
bidra till det livslånga lärandet? Vilka
förutsättningar saknas?
Vilka aktörer behöver involveras /
samverka för att underlätta det livslånga
lärandet?
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Hur kan samverkan öka mellan aktörer
som skapar respektive efterfrågar digital
spetskompetens?
Hur kan samverkan mellan
akademi och andra aktörer stärkas
för att främja utbudet av digital
spetskompetens?
Vilka aktörer bör involveras i
samverkan?
Vilka samverkansformer är mest
relevanta?

