
Digital Opportunity Traineeships – som är ett av  
EU finansierat utbildningsinitiativ – syftar till att 
hjälpa företag att besätta positioner med digitalt 

kompetenta kandidater. Digitala färdigheter behövs 
inte bara i IKT-sektorn utan i alla sektorer i allt högre 

grad. Kunskaper om cybersäkerhet, dataanalys och 
maskininlärning behövs exempelvis på så skilda 

områden som bankverksamhet, tillverkning, jordbruk 
och sjukvård och hälsa. Datorkunnig arbetskraft är 

också nödvändig för att upprätthålla Europas globala 
konkurrenskraft i en värld som förändras snabbt.  

Digitala färdigheter förbättrar även medborgarnas 
livsmöjligheter. För studenter och nyutexaminerade 
skulle tillfälliga jobb kunna vara en unik chans att 

utveckla digitala färdigheter snabbare än vad de 
kunde skaffa dem genom formell utbildning och göra 

dem mer attraktiva på arbetsmarknaden. De tio 
miljoner euro som anslås till initiativet Digital 

Opportunity Traineeships kommer därför att ge 
arbetslivserfarenhet inom det digitala området för 

upp till 6 000 universitetsstudenter och 
nyutexaminerade under perioden 2018–2020.

VARFÖR NU?

Omkring 35 % av arbetskraften – som omfattar bönder, 
marknadsförare, bankanställda och fabriksarbetare – saknar 
för närvarande tillräckliga digitala färdigheter, trots att 
behovet av sådana ständigt ökar. Omkring 40 % av alla 
företag, många av dem små och medelstora, säger att de 
har problem med att rekrytera IKT-specialister. Därför finns 
det åtminstone 350 000 otillsatta jobb på grund av 
bristande överensstämmelse mellan de färdigheter 
kandidaterna har och vilka arbetsgivarna faktiskt önskar  
sig. Detta gap mellan tillgång och efterfrågan väntas  
växa inom alla ekonomins sektorer.

Projektet Digital Opportunity Traineeships kommer att 
hantera denna ekonomiska och sociala utmaning genom  
att utnyttja den privata sektorns dynamiska kraft. Eftersom 
många utbildningssystem fortfarande håller på att 
moderniseras och lägga till digital utbildning och utveckling  
i utbildningsplanen, har de digitala färdigheter man kan  
få på jobbet aldrig varit viktigare.

HUR FUNGERAR DET? 

Initiativet, som finansieras av Europeiska kommissionens 
program Horizon 2020 och som genomförs via det mycket 
lyckade programmet Erasmus+, kommer att ge deltagarna 
möjlighet att få värdefull arbetslivserfarenhet genom 
praktikplatser på företag i utlandet. Dessa praktikplatser i 
andra länder kommer att vara tillgängliga för studenter från 
alla ämnesområden som vill skärpa sina digitala färdigheter. 
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Europeiska kommissionen är intresserad av att engagera 
företag – från små och medelstora till storföretag – som 
har kapacitet att utbilda studenterna på jobbet men som 
inte nödvändigtvis har resurser eller tid över för att anordna 
egna praktikprogram. Oavsett storlek kämpar många 
företag med att hitta folk med rätt färdigheter på 
arbetsmarknaden.

Företag kan publicera sina erbjudanden på plattformarna 
Drop’pin@EURES eller ErasmusIntern samt annonsera 
ut dem via direktkontakter hos universitetens 
yrkesvägledare eller kontor för internationella relationer. 
Studenter kan i sin tur ansöka om en plats via sina 
universitet enligt de rutiner som universitetet har inrättat 
för praktikplatser inom ramen för Erasmus+.

Kandidater som accepteras och börjar sin praktik kommer 
att utveckla sina digitala färdigheter genom utbildning och 
praktik. Detta kan gälla apputveckling och programvara; 
installation, underhåll och hantering av IT-system och 
nätverk; cybersäkerhet; dataanalys; tillämpningar av 
artificiell intelligens; programmeringsspråk; 
sökmotoroptimering samt digital marknadsföring.

Studenterna får i genomsnitt 500 euro i bidrag per  
månad via initiativet, men det exakta beloppet beror  
på ursprungs- och mottagarlandet.

BAKGRUND 

Initiativet Digital Opportunity Traineeships bygger på 
samlade insatser från Europeiska kommissionen som syftar 
till att åtgärda det digital färdighetsgapet och minska den 
höga ungdomsarbetslösheten. Detta följer på viktiga 
meddelanden som Europeiska kommissionen har publicerat, 
däribland En ny kompetensagenda för Europa (juni 
2016) och Towards a European Education Area by 
2025. I dem presenteras ett antal åtgärder och initiativ 
med ambitionen att tackla färdighetsunderskottet i Europa. 

 ▶ http://bit.ly/DigitalOpportunities

 ▶ https://ec.europa.eu/eures/public/sv/
opportunities

 ▶ https://erasmusintern.org/

 ▶ https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/opportunities_sv

För det andra lanserades i december 2016 koalitionen  
för digitala färdigheter och arbetstillfällen, 
flaggskeppsinitiativet inom ramen för den nya 
kompetensagendan, som är ägnad åt utvecklingen  
av digitala färdigheter. I den sammanförs medlemsländer, 
företag, sociala partner, ideella organisationer och 
utbildningsinstitutioner som vidtar åtgärder för att  
tackla bristen på digitala färdigheter i Europa. 

 @DigitalSkillsEU   @DigitalSkillsEU

#DigitalTraineeEU 

#DigitalSkills
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