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KONCEPT
Övergripande färdigheter, bland annat IT-kunskaper, entreprenörskap och språkkunskap, 
är av avgörande betydelse för européers anställbarhet och anpassbarhet. Dessutom är 
användningen av IT genomgripande i många verksamheter. IT skär inte bara genom olika 
sektorer, utan också mellan olika typer av jobb. Enligt det som kallas “Opening Up Educa-
tion” kräver 90 % av alla jobb IT-kompetens idag. Således, digitala färdigheter och 
förmågor är kompetenser som krävs för varje person för att vara en anställningsbar och 
attraktiv på den europeiska arbetsmarknaden. Arbetsgivarna är inte enbart intresserade 
av en kandidats akademiska eller yrkesexamen utan även av ytterligare övergripande 
färdigheter och kunskaper. Sökande behöver förstå vilka digitala färdigheter och 
förmågor som krävs för att ha det där lilla extra för att få anställningstrygghet i den nya 
ekonomin, samtidigt som de måste veta när vidareutbildning behövs.

Det råder bred enighet om den avgörande betydelsen av e-kompetens för Europa. “Grand 
Coalition for Digital Jobs” lanserades den 4 mars 2013 vid den europeiska konferensen 
om “e-Skills and Education for Digital Jobs” i Bryssel och syftar till att stödja åtgärder för 
att stärka digitala färdigheter på nationell, regional eller lokal nivå i EU-länderna. Ett 
EU-mål för perioden 2014-2020 är att främja IT professionalism och att generera en 
större ”talangpool” av entreprenörer, företagsledare, chefer och avancerade användare 
med fokus på strategisk användning av ny informations- och kommunikationsteknik.

En aktuell analys visar att tillgången på karriär-webbplatser som är interoperabla i hela 
Europa är mycket begränsad. Även om det finns bra tillgång till e-Kompetensutveckling 
och karriärstöd ger de enskilda portalerna endast partiell information. Användarna 
måste flytta från en tjänst till en annan för att söka en integrerad väg för karriärutveck-
ling. I det ideala scenariot skulle personer som är intresserade av att utveckla 
IT-färdigheter och digital kompetens få tillgång till ytterligare relaterad information som 
certifieringar / kvalifikationer, studievägledningstjänster. Detta uttalade behov är 
grunden för utformningen av e-Skills Match projektet.



PROJEKTETS MÅL
Projektet huvudmål är att utveckla och demonstrera ett europatäckande system för 
inlärningsteknik som dynamiskt anpassas till de förändringar som sker i arbetsarbets-
marknadens krav på klassificeringar. Projektet kommer att stödja vidareutbildning för att 
förvärva nödvändiga digitala färdigheter och förmågor som krävs för att få arbete inom 
och utom IT sektorn.

Projektet ska utveckla ett system som klassificerar IT-färdigheter och digital kompetens 
som nåtts genom formellt, icke-formellt och informellt lärande och göra det möjligt för 
dem att vara relaterade till kvalifikationer, arbete inom IT och utom IT-sektorn och till 
öppet lärande och träningssystem som ger nödvändiga kunskaper och färdigheter för att 
bli mer konkurrenskraftig på den nuvarande arbetsmarknaden.

Projektets specifika mål är följande:

Att identifiera relevanta OER och MOOCs för digital utbildn-
ing, bedöma deras kvalitet och beskriva de kunskaper och 
färdigheter som förvärvats genom samråd med berörda 
parter

  
Att utveckla en e-Skills Match prototyp som hjälper 
användaren att fatta välgrundade beslut om den utbildn-
ingsväg som krävs för särskilda yrken och att validera 
förvärvade kunskaper

  
Att prova och validera e-Skills Match prototypen på EU-
nivå, med särskilt fokus på fyra EU-länder (Grekland, Ital-
ien, Spanien och Sverige)



Projektet analyserar utvecklingen och 
spridningen av e-Skills Match webbaserade 
flerspråkiga system för nätverksbyggande i 
samband med digital utbildning och efter-
frågan inom olika verksamhetsområden, 
särskilt IT (de sektorer som är relaterade till 
grön IT och dess tjänster -IT for green- och 
Web2.0), hälso- och sjukvård, och entre-
prenörskap.

e-Skills Match systemet kommer att fun-
gera som en e-portfölj och kommer att 
ligga i en molnmiljö. Användarna kommer 
använda det som hjälp i bedömningen av 
deras nuvarande digitala färdigheter och 
förmågor som efterfrågas av arbets-
marknaden.

e-Skills Match Systemet 
Vilken är nyttan för användarna?



FÖRVÄNTADE RESULTAT
e-Skills Match kommer att:

e-Skills Match är ett projekt som samfinansieras med Europa Kommissionens Generaldirektora-
tet för Kommunikation och Teknologi (DG CONNECT), Enheten för Integration, Färdigheter och 
Ungdom, som gäller överenskommelse nr: ECOKT2014-7 (30-CE-0726730/00-60).

Detta material reflekterar endast författarens syn och Europeiska kommissionen är inte ansvarig för någon användning 
som kan göras av informationinnehållet.

@eSkillsMatche-Skills Matchinfo@eskillsmatch.euwww.eskillsmatch.eu e-Skills Match

KONTAKTA OSS

Tillhandahålla en metod och verktyg för att matcha IT-färdigheter och digital kompe-
tens mot arbetsmarknadens krav    
Matcha befintliga klassificeringar på arbetsmarknaden, såsom ESCO, förvalta och 
dynamiskt uppdatera register över sådana kopplingar och publicera dem som Linked 
Open Data, med hjälp av semantisk teknologi    
Förbättra kopplingen mellan utbildnings- och arbetsmarknaden genom att främja dig-
ital kompetens bland EU-medborgare och IT-utbildning för arbetskraften genom ny 
teknik och öppna digitala lärresurser  
Öka medvetenheten bland EU-medborgarna om öppna lärande- och utbildningssystem 
som de kan använda sig av för att skaffa ny e-kompetens och digital kompetens och 
öka deras anställningsbarhet.
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