
Digital idag – 15 oktober 

Den 15 oktober deltar Omställningsfonden på Digitalidag, ett livesänt 
webbinarium om Digital mognad som Adda Kompetens står bakom.  
Läs mer och anmäl dig här >> 
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Julia Larsson, projektledare för 
Digital mognad på Adda Kompetens, 
berättar om den evidensbaserade 
modellen DiMiOS (Digital mognad i 
offentlig sektor) och på vilket sätt 
HR får stöd i förflyttningsarbetet 
och en metod för att ställa om i en 
digital tid. Läs mer >> 

https://www.omstallningsfonden.se/om-oss/nyhetsrum/digital-mognad-pa-digtalidag/
https://www.omstallningsfonden.se/
mailto:info@omstallningsfonden.se
https://www.omstallningsfonden.se/om-oss/nyhetsrum/hr-har-en-nyckelroll-om-vi-ska-kunna-skapa-den-valfard-som-invanarna-kraver/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bara varannan svensk tror sig 
jobba med samma sak om tio år 

Hälften av svenskarna, 53 procent, tror att 
de kommer jobba med ungefär samma sak 
om tio år. Tre av tio, 27 procent, tror dock 
att de kommer byta yrke eller påbörja en 
utbildning.  

Läs mer >> 

 

Åtta av tio tror att deras 
kompetens står sig i många år till 

Fler än åtta av tio, 84 procent, tror att 
deras kompetens kommer att vara 
tillräcklig på arbetsmarknaden om fem år. 
Motsvarande siffra om tio år är nästan lika 
hög, 73 procent.  

Läs mer >> 

 

Som trafikassistent på 
Jönköpings flygplats var Patrik 
Rohdin en av dem som blev 
drabbade av den rådande 
pandemin. Han blev uppsagd på 
grund av arbetsbrist och stod nu 
inför ett nytt vägval i yrkeslivet. 
Läs hela intervjun >> 

 

Vd-bloggen 
Eva Wikstöm 

Att ha tilltro till den egna 
kompetensen är givetvis bra men 

både medarbetare och arbetsgivare 
gör klokt i att reflektera kring 
kompetensutveckling och hur 

behoven kommer att se ut 
framöver. Läs mer >> 

https://www.omstallningsfonden.se/om-oss/nyhetsrum/bara-varannan-svensk-tror-sig-jobba-med-samma-sak-om-tio-ar/
https://www.omstallningsfonden.se/om-oss/nyhetsrum/atta-av-tio-tror-att-deras-kompetens-star-sig-i-manga-ar-till/
https://www.omstallningsfonden.se/stod-for-jobbsokare/andra-inspirerar/fran-flygplatsen-till-sveriges-vagar/
https://www.omstallningsfonden.se/om-oss/nyhetsrum/hog-tilltro-till-kompetensen/


 

 

Omställningsfonden, 118 82  
Hornsgatan 15, Stockholm 
08-452 78 00 
omstallningsfonden.se 

Facebook LinkedIn YouTube 

Dags att se över kompetensbehovet i din 
organisation? Den individuella 
kompetensutvecklingsplanen ska säkerställa 
såväl arbetsgivarens kompetensbehov som 
medarbetares behov av kompetensutveckling. 
Medarbetare med osäkra anställningar får 
möjlighet att visa intresse för andra tjänster och 
för att fylla på sin kompetens. 

Ladda ner vår folder >> och läs mer om hur du 
skapar en individuell kompetensutvecklingsplan. 

Kolla in våra webbinarium i höst! 

Nu är hösten här och vi kör en omstart med en 
massa spännande webbinarium som lockar i vårt 
kalendarium! Vi bjuder in er till informationsmöten 
för att berätta vilka vi är och hur vi kan stötta er i 
omställnings- och kompetensfrågor.  

Se vårt utbud här och anmäl dig >> 

https://omstallningsfonden.us3.list-manage.com/track/click?u=9a69a9b57175850ba74babde5&id=847dad1421&e=d2110373ea
https://www.facebook.com/Omstallningsfonden
https://www.linkedin.com/company/3500476/admin/
https://www.youtube.com/user/Omstallningsfonden/videos
https://www.omstallningsfonden.se/media/au5bipkh/individuell-kompetensutvecklingsplan.pdf
https://www.omstallningsfonden.se/om-oss/kalendarium/

