
Utmaningsdriven innovation för framtidens arbetsmarknad 

Fryshuset, Sqore och Swedsoft har fått sin ansökan om finansiering godkänd av 

Vinnova för ett projekt som ska stödja ungdomar med mjukvarukompetens att 

enklare ta sig in på arbetsmarknaden. 

 

Informationssamhället bär på en utmanande paradox! Fler och fler ungdomar söker 

idag inträde på arbetsmarknaden med kunskap som erhållits genom okonventionell 

utbildning, t.ex. e-utbildningar och självstudier. Genom att möjliggöra denna typ av 

kompetensutveckling har informationssamhället samtidigt skapat en obalans i match-

ningen av ungdomars de facto kompetens gentemot de färdigheter som efterfrågas på 

arbetsmarknaden. 

 

Kompetensparadoxen blir kanske som mest påtaglig i förhållande till färdigheter inom 

mjukvaruområdet, där många ungdomar idag är autodidakta. ”Vi ser ofta ungdomar 

som har stor mjukvarukunskap, som de bland annat har tillskansat sig genom att spela 

och utveckla dataspel eller genom att engagera sig i öppna former av programmering, 

och samtidigt ser vi många företag som behöver och letar efter just denna kompetens. 

Men, i dagsläget har dessa ungdomar och företag svårt att kommunicera med varandra 

på ett sätt som möjliggöra att de kan matchas samman”, förklara Petra Åström, verk-

samhetschef för området Arbete och entreprenörskap på Fryshuset Stockholm. 

 

Fryshuset, Sqore och Swedsoft såg informationssamhällets paradox som en möjlighet 

till innovation och har format en projektgrupp för att stärka ungdomars position på 

framtidens arbetsmarknad. Oscar P. Ridell, partnerskapsansvarig på Sqore, förklarar 

vad man vill åstadkomma med projektet: ”Vi vill bistå mjukvarubranschen med kom-

petent arbetskraft i framtiden genom att skapa en innovativ certifieringsmetod för att 

ungdomars mjukvarukunskap så enkelt som möjligt ska kunna matchas mot mjukva-

rubolags kompetensbehov. Metoden kommer vara användardriven, vilket innebär att 

ungdomar och mjukvarubolag själva ges möjlighet att uttrycka sin kunskap och sina 

kunskapsbehov för att forma kompetenscertifikat. Vårt mål med projektet är glasklart: 

att säkerställa att arbetsgivare och arbetstagare inom mjukvaruområdet kompetensut-

vecklas i samstämmighet över tid”. 

 

Idag råder det stor efterfrågan på kompetent arbetskraft inom mjukvarubranschen, och 

för att Sverige fortsatt ska vara konkurrenskraftigt inom mjukvaruutveckling krävs det 

att man satsar på att få fram fler duktiga utvecklare. ”Därför tyckte vi det var intres-

sant när Sqore kontaktade oss med en förfråga om vi ville medverka i projektet. Nu 

när vår ansökan till Vinnova har gått igenom ser vi verkligen fram emot att sätta 

igång, och det första som står på agendan är att knyta till oss företag som utvecklar 

mjukvara som vill medverka i projektet”, förklarar Gabriel Modéus, kommunikations- 

och projektassistent på Swedsoft. 

 

Kontaktuppgifter 

Är ni ett bolag som arbetar kring eller utvecklar mjukvara och skulle vilja medverka i 

projektet? Tveka inte att kontakta oss:  

Petra Åström, Fryshuset, 076 126 95 31 alt. petra.astrom@fryshuset.se 

Gustav Borgefalk, Sqore, 070 566 91 70 alt. gustav.borgefalk@sqore.com 

Gabriel Modéus, Swedsoft, 08-782 09 79 alt. gabriel@swedsoft.se 

mailto:petra.astrom@fryshuset.se


Om projektgruppen 

Fryshuset är en oberoende ideell stiftelse som arbetar med ungdomskultur och ung-

domar som samhällsgrupp. Organisationens mål är att stödja alla ungdomar, speciellt 

de som lever i utanförskap, och att skapa möjligheter för dem vad gäller t.ex. utbild-

ning, arbete och entreprenörskap. 

 

Sqore är ett talangrekryteringsbolag som hjälper ungdomar till professionell utveckl-

ing genom att anordna kunskapstävlingar. Affärsidén innebär att införa gamifiering i 

rekryteringsprocessen, dvs. att möjliggöra att arbetssökanden igenom tävlingsmoment 

kan åskådliggöra sin kompetens i förhållande till jobbmöjligheter. 

 

Swedsoft är en ideell förening öppen för industri, akademi och offentlig sektor med 

verksamhet i Sverige och intresse för utveckling och användning av mjukvara. Vi vill 

göra Sverige till ett innovationscenter för mjukvaruintensiva system och genom det 

bidra till att stärka välfärd, industriell konkurrenskraft och Sveriges akademiska status 

i världen. 

 


