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Digital Skills and Job Coalition 
Prioriteringsområden som är högt upp på agendan finansieras i större utsträckning, och som vi 
tidigare nämnt är digitalisering högt upp på EU:s agenda. Därmed svarar fonder och program, likt de 
ovan nämnda, ofta mot initiativ som belyser digital kompetensutveckling. Digitalisering lyfts även i 
EU-kommissionens kompetensagenda som består av tio olika punkter som syftar till att göra 
utbildning, digitala kompetenser och stöd tillgängligt för alla EU-medborgare. Zoomar vi in på punkt 3 
inom kompetensagendan hittar vi initiativet ”Digital Skills and Job Coalition”.  
Digital Skills and Jobs Coalition kan definieras som en europeisk plattform där olika aktörer (företag, 
ideella organisationer, utbildningsleverantörer, aktörer från offentliga sektorn) kartläggs. Dessa 
aktörer har en sak gemensamt – de strävar efter att, på ett eller annat sätt, tackla den digitala 
kompetensbristen. Dessa aktörer ingår då i en europeisk koalition för att lättare hantera 
morgondagens utmaningar som digitaliseringen medför.  

Europeiska koalitionen delas in i nationella 
koalitioner 
För att mer effektivt koordinera arbetet mellan den 
europeiska nivån och den nationella nivån skapas 
det nationella koalitioner. Nationella koalitioner 
samlar och koordinerar nationella aktörer som vill 
ingå i europeiska samarbetet. I Sverige finns en 
sådan koalition – samordnad av FORES (Forum för 
reformer och entreprenörskap). Den svenska 
koalitionen samarbetar inom olika områden för att 
öka antalet branschorienterade utbildningar, 
certifiera färdigheter, förbättra läroplaner för skolor 
och universitet samt öka medvetenheten om 
karriärmöjligheter inom IKT, särskilt bland ungdomar 
och kvinnor. Den svenska koalitionen har uppemot 
30 medlemmar från olika branscher och sektorer. 
Medlemmarna strävar efter att träffas, utbyta 
kunskap samt erfarenhet och tillsammans förbereda 
sig för morgondagens utmaningar. 
Kompetenshöjning hos beslutsfattare är i fokus.  
 
Koalitionen är aktiv och årsplanen håller på att spikas i skrivande stund. Inför kommande år planeras 
närmare samarbete med EU-kommissionen och övriga nordiska koalitioner för att på så vis slå ihop 
krafter ytterligare. Koalitionen jobbar nu även med att kartlägga finansieringsmöjligheter inom bland 
annat ”lifelong-learning” (livslångt lärande).  

Vem kan bli medlem? 
Alla organisationer som kan bidra till någon/några utav punkterna ovan kan bli medlemmar i den 
svenska koalitionen – och på så vis ingå i det europeiska arbetet. I Europa är totalt över 400 
organisationer, företag m.m redan medlemmar. Även offentliga sektorn, som tillexempel regioner 
och kommuner, kan bli en del av den av koalitionen.  

De åtgärder som er organisation vidtar kan variera från att utbilda arbetslösa, erbjuda MOOC 
(massive open online courses) för lärare, erbjuda kurser i kodning för barn eller banbrytande 
utbildning för IKT-specialister. Medlemmarna ska sträva efter att uppnå de mål och riktlinjer som 
anges i stadgarna för initiativet, dock är det inget krav att engagera sig i varje punkt. Ni som 
organisation uppmuntras även att vidta konkreta åtgärder enligt era egna intressen och förmåga 
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genom att ingå i “pledges”. Pledges syftar till att konkret rikta organisationens stöd mot en eller flera 
av koalitionens ovan nämnda målgrupper. Här kan ni se alla redan existerande pledges. 
 
Som medlem får ni information om aktiviteter och inbjudningar till möten relaterade till koalitionens 
arbete. Dessutom kan ni bli kontaktade för konsultation för att hjälpa till att utforma koalitionens 
arbete på den europeiska nivån. Medlemskapet placerar även er logotyp på koalitionens 
kommunikationskanaler. Ni får även en “badge”/märke som kan placeras på exempelvis er hemsida 
för att visa att er organisation arbetar för att stärka de digitala kompetenserna. 
 
Kontakta gärna Brysselkontoret för mer information. 

Stöd från EU-kommissionen  
Kommissionen kommer att stödja koalitionens arbete genom att:  

1. Underlätta och samordna koalitionens aktiviteter på EU-nivå, ansluta och samla alla aktörer 
och organisera regelbundna evenemang på EU-nivå, stödja utbytet av bästa praxis och 
exempel på lösningar som verkligen fungerar. Kommissionen har också tecknat ett 
stödkontrakt för att inrätta ett sekretariat för koalitionen.  

2. Främja bästa praxis och pilotprojekt för utbildningssystem på kort sikt med avsikt att sprida 
dessa genom hela Europa med stöd från Europeiska socialfonden (ESF) och/eller 
ungdomssysselsättningsinitiativet (YEI). Fler praktikplatser/traineeships, genom till exempel 
Erasmus+.  

3. Övervaka och rapportera om framstegen. Dessutom kommer Europas digitala 
framstegsrapport att övervaka framstegen i medlemsstaterna. 

 

 

Vill ni veta mer? Kontakta gärna fatmir.mikullovci@sbhss.eu  

mailto:fatmir.mikullovci@sbhss.eu

