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Omställningslyftet för accelererad grön omstart  
Inledning 
Arbetet med initiering av Omställningslyftet startades hösten 2020 via Regeringens 
samverkansprogram för Näringslivets Klimatomställning genom ett tankepapper författat av IF Metall 
och Naturskyddsföreningen och via diskussioner som pågick mellan RISE, Fossilfritt Sverige, 
Teknikföretagen, Företagarna, Tillväxtverket och Vinnova. Tankepappret förädlades sedan i 
arbetsgruppen Kunskap och kompetens, till ett förslag om ett omställningslyft – med fokus på lärande 
och förmåga för att klara av klimatomställningen – via Sydsvenska Handelskammaren och RISE och 
prioriterades högt av samverkansprogrammets ledamöter.  En förstudie initierades sedan i dec 2020 
av Vinnova.  

Arbetet med Omställningslyftet inkluderar en stor mängd aktörer som via engagemang och klokskap 
har bidragit till att Omställningslyftet har tagit den form det nu har. De mest framträdande av dessa 
förutom redan nämnda organisationer har varit: Klimatpolitiska rådet, Myndigheten för 
yrkeshögskolan, KOMET, Delegationen för cirkulär ekonomi, Viable Cities, Re:source, IUC, IVL, SISP, 
Energikontoren, IKEA, Northvolt, Skellefteå kommun, Region Stockholm, Västra Götalands Regionen, 
TEKO.  

Detta dokument avser att kort orientera i mål, syfte, genomförande och kontext för Omställningslyftet, 
som har potential att bli ett gemensamt nationellt forum för frågor gällande dimensioner mot 
hållbarhet och den gröna omställningen. Kopplat till samverkansprogrammet Kompetensförsörjning 
och Livslångt lärandes arbete med att ta fram en gemensam agenda för frågor som kopplar till 
kompetensförsörjning och livslångt lärande på en nationell nivå kan Omställningslyftet vara en 
pusselbit i en mer effektiv samverkan kring att möta vår tids viktiga samhällsutmaningar. Det finns 
bland annat möjligheter här att samverka inom arbetet med att nyttja digitaliseringens möjligheter för 
att kunna förutse, synliggöra och vägleda inom frågor som kopplar till den gröna omställningen. 
Omställningslyftet innehåller även element som kan nyttjas i arbetet med att identifiera insatsbehov 
framöver inom den gröna omställningens behov av kompetensförsörjning. 

Sammanfattning av förstudien per februari 2022  
Kontext 
Den kanske allra viktigaste nyckeln till näringslivets klimatomställning är kompetens och förmågan att 
sprida, ta till sig och använda kompetens i ett livslångt och gemensamt lärande. För att världen och 
Sverige ska kunna ha en möjlighet att genomföra klimatomställningen krävs stora skiften i teknik, 
marknader, förmågor och beteenden. Många av skiftena är redan på gång och inom påfallande många 
av dem har svenskt näringsliv en möjlighet att bli världsledande. Fossilfria material som stål, trä och 
betong och fossilfri energi och drivmedel är i fokus. Kring tjänstifiering, cirkularitet och digitalisering 
växer också fortsatt nya marknader, branscher och företag fram. Som exempel kan nämnas att 
spelbranschen i Sverige har vuxit med 3 000 % på tio år och ca 15 000 personer jobbar nu i den.  

I många fall är elektrifieringen central där delvis nya grenar såsom batterier, laddinfrastruktur, 
energilagring, CCS och vätgas växer fram. Till Hybrits anläggning i Gällivare beräknas behovet vara 
2 000 - 3 000 personer, H2 Green Steel behöver 1 500 personer till sin anläggning i Boden. Northvolt 
beräknas skapa 3 000 jobb och ytterligare 3 000 jobb hos underleverantörer i Skellefteå och övriga 
Sverige. I och med den nya fabriken som planeras i Göteborg beräknas motsvarande antal jobb 
tillkomma i Västra Götaland. Dessutom står fordonsindustrin inför en dramatisk omställning när 
förbränningsmotorer ska ersättas med batterier och elmotorer. Bedömningen är att 30 - 40 000 
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behöver nyutbildas eller omskolas de närmsta åren. En nyligen genomförd undersökning bland 
Teknikföretagens medlemsföretag visar bland annat på stora behov i följande områden: 

 Tjänstemän/akademiskt utbildade: Mjukvaruutveckling, cybersäkerhet, systemdesign, Big 
Data, IoT, robotik, mekatronik, Business Intelligence developer, autonoma system, AI & 
Machine learning, materialvetenskap, batteriteknik (utveckling/produktion - cirkularitet) 

 Yrkesutbildade: automationstekniker, mekaniker/reparatörer, industrielektriker/elkraft, 
drift/underhållstekniker, CNC-operatörer, produktionstekniker, svetsare, montörer. 

 
I tex Skellefteå ser man framför sig att nyetableringarna där kommer att konkurrera med vård, skola 
och omsorg om befintlig arbetskraft och förutom de enorma möjligheter som följer, så följer det också 
en del utmaningar för hela samhället. De nya värdekedjorna, marknaderna och demografierna – 
tillsammans med tex ändrade regler och styrmedel såsom handeln med utsläppsrätter och ökade krav 
på compliance – innebär följaktligen en strukturomvandling av stora mått där gamla jobb försvinner 
samtidigt som nya skapas. Stora satsningar på gymnasie-, högskole- och universitetsutbildningar 
behövs men det livslånga lärandet för redan yrkesverksamma är sannolikt en större utmaning.  

Denna utveckling ställer höga krav på innovation, kompetens och strukturkapital. Det behövs därmed 
kompetens- och förmågehöjande insatser som riktar sig både: 1) på bredd och djup, 2) nu och på sikt, 
3) från anställningsbarhet till specialistkompetens, samt 4) på företags-, kommunal, regional och 
nationell nivå. Det behöver bland annat bli enklare att förstå framtida marknader och arbetsmarknader 
samt vilka utvecklings- och utbildningsvägar som leder in i dessa och skapa en gemensam bild av detta 
på flera plan. Parallellt med utbildningar som stödjer individens långsiktiga utveckling med en 
kombination av yrkesutbildningar och arbetsintegrerat lärande, behövs satsningar som bidrar till att 
skapa arenor för samverkan och lärande på tvärs av samhällsnivåer och funktioner. Instrument behövs 
både för att få fram föregångare och för att undvika eftersläntrare med små utsikter att överleva på 
sikt. Olika regioners förutsättningar behöver beaktas och städers och branschers förmåga att skapa 
nya marknader och värdekedjor bör vara tätt kopplat till näringslivets klimatomställning. 

För företagen innebär det alltså stora ändringar i kompetensbehovet. Förmågan att kunna förstå 
samtiden och omvärlden och kunna förändra sig i detta komplexa landskap är mycket utmanande för 
många företag som inte aktivt kan, hinner eller ser fördelarna i att ta del i de många sammanhangen 
som påverkar omställningen. Förstudien pekar på att en stor del av företagen inser att de behöver 
ställa om men inte vet till vad eller hur man skall börja. Här är förmågan att driva förändring både i sig 
själv och på organisatorisk nivå en viktig kompetens att utveckla. 

Insatser för företagen måste vara både tidseffektiva och skapa högt engagemang, samtidigt som de 
måste skapa värde både för arbetsgivare och anställda. Lärmiljön och upplägget behöver vara anpassat 
efter målgruppens förutsättningar, vana av lärande och arbetsvardag. För att insatserna ska ge 
bestående resultat måste dessa bidra till en kontinuerlig verksamhetsutveckling. 

Mål, syfte och leveranser  
Omställningslyftet har som övergripande mål att accelerera klimatomställningen och underlätta för 
individer och företag att vara attraktiva och bedriva konkurrenskraftiga verksamheter kompatibla med 
klimatmålen. Omställningslyftet förväntas pågå över en längre tid, uppskattningsvis fram till 2030, och 
några av de initiala leverablerna handlar om att hjälpa fram insikter kring grön omställning via digitala 
självutvärderingsverktyg och inspirationsmaterial samt processledda workshops (kickstart). 
Ambitionen är att innan aug 2023 nå: 1) minst 20 000 användare av de digitala verktygen samt 2) ca 1 
000 företag via kickstart-konceptet. För det senare behövs 3) ca 50 utbildade coacher / processledare.  
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Ambitionen på längre sikt är att skapa nationella förflyttningar inom sju områden av vikt för hållbar 
klimatomställning. Dessa områden är:  

1. Kompetens 
2. Omställningsförmåga 
3. Omvärldsbevakning 
4. Nulägesbeskrivning 
5. Mätning av förflyttning 
6. Kommunikation 
7. Nationella målsättningar 

För att åstadkomma detta är det bland annat viktigt att kunna nå ut brett, skala upp och mer 
gemensamt synliggöra befintliga projekt och satsningar och etablera nya gemensamma piloter. Det är 
även viktigt att närma sig ett mer gemensamt sätt att kommunicera och föra gemensam storytelling. 
Att nå en ökad samsyn mellan nyckelaktörer i termer av gemensamma nätverk, bilder, prioriteringar, 
agendor, färdplaner, rekommendationer och policydokument är även det viktigt för att skapa nämnda 
förflyttningar.  

Initiativet genomförs som ett samlande kring olika pågående initiativ och med initiering och 
vidareutveckling av förstärkande element. Detta med mål om att stärka effekterna av målgruppens 
olika gröna omställningsaktiviteter, framför allt med fokus på att skapa autonomi i den egna 
omställningsförmågan genom kort- och långsiktiga kompetenshöjande insatser.  

Kompetenshöjande insatser och utvecklingsverktyg ska samlas, kombineras, tillgängliggöras eller 
nyutvecklas och har som mål att tillsammans skapa en startpunkt för vidare förändringsarbete inom 
den gröna omställningen med en större vilja och möjlighet för målgruppen att närma sig och initiera 
en genomförandeprocess i rätt riktning. Målet med denna kompetenshöjning är att företag, 
organisationer och individer i målgruppen:  

 uppnår tillräcklig kompetens för att kunna förstå inom vilka områden och hur de ska jobba 
vidare med sin kompetensförsörjning och strategiska utveckling 

 lätt hittar och skapar omvärldsanalyser och nyanserad information kopplat till klimat-
omställningen  

 har verktyg och metoder för att kunna mäta och följa sin utveckling  
 hittar fram till och har autonomi till att själva kunna välja bland kompetenshöjande insatser 

som passar dem 
 uppnår tillräcklig kompetens för att kunna förstå hur de ska kunna stärka sin omställnings-

förmåga  
 uppnår tillräcklig kompetens för att kunna förstå komplexiteten och nyanserna i 

omvärldsanalysen knuten till klimatomställning  
 uppnår tillräcklig kompetens för att känna motivation till omställningen, genom att t.ex. förstå 

konkurrensfördelar och marknadsförändringar på lång sikt  

Målgrupperna för initiativet är: 

 primärt företag och organisationer som vill öka sin omställningsförmåga, framförallt små- och 
medelstora företag men inte begränsat till små- och medelstora företag då klimat-
omställningen också handlar om klimatsmarta städer, ekosystem, nya värdekedjor och stora 
företag. Även företag och organisationer som inte ännu aktivt söker kompetens är också i bild. 
Roller som behöver involveras under arbetet är tex företagsledning, produktionsledare och 
medarbetare.  
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 sekundärt aktörer i stödsystemet såsom kunskapsorganisationer, utbildningsföretag samt 
företagsstödjande organisationer, myndigheter och regioner. 

Genomförande  
Förstudien har så här långt identifierat flera olika ingående delar som bör ingå i Omställningslyftet som 
stärker företagets förmåga att bli och långsiktigt vara en anpassningsbar, lärande organisation med 
hjälp av olika typer av kompetenshöjande insatser inom ett brett kunskapsområde för målgruppen. 
Parallellt med att kompetensutveckla företagen behövs även en förstärkning av hela systemet i hur vi 
samverkar med varandra och i hur vi kvalitetssäkrar kompetensinsatserna.  

De identifierade funktionerna inkluderar bland annat:  

 Coachinsatser: Praktiskt lärande för företagen utifrån nuläget via specialinriktade 
coachinsatser i program av olika längd och format, via olika tematiska workshopserier i 
Kickstart (baserat på Kickstart digitalisering) och 12-18 månaders företagsspecifika 
Utvecklingsprogram (baserat på metodiken bakom Produktionslyftet), som exempelvis 
Omställningslyftets utvecklingsprogram eller Ekolyftet. 

 Train the trainer: Kompetenshöjande insatser som ger en kvalitetsstämpel men även 
kvalitetsgranskning av innehåll och genomförande i de coachbaserade programmen.  

 Storytelling: Erfarenhetsbaserat lärande genom storytelling, där olika case från verkligheten 
lyfts fram i berättelser som tillsammans bidrar till en helhetsbild av den gröna omställningen 
och de många ingående kunskaps- och kompetensområdena. 

 Lärandekoncept: Utveckling och testning av format, metod, lärmetoder, affärsmodellering och 
mekanismer för den förflyttning som krävs för att accelerera den gröna omställningen, 
exempelvis i samarbete med liknande aktiviteter i samverkansprogrammet Kompetens-
försörjning och livslångt lärande, som exempelvis de Vinnova-finansierade projekten Digital 
pedagogik och Kompetenspasset. 

 Digitala verktyg: Hjälp till självhjälp via digitalt lättillgängliga verktyg, där användaren får stöd 
i att navigera i djungeln av befintliga digitala lösningar, lärande och vägar framåt. Här blir det 
speciellt intressant att följa och synka mot arbetet med att ta fram en gemensam nationell 
digital infrastruktur för livslångt lärande som DIGG, MYH, med flera fått i uppdrag. 

 Arena för samverkan och gemensam omvärldsbevakning: Bidra till att skapa en arena för 
samverkan och gemensam omvärldsbevakning på olika nivåer i samhället nationellt och 
internationellt kring frågor som rör hållbarhet och den gröna omställningen. Som ett exempel 
kan nämnas referensgruppsarbetet som startats i förstudien och här ses även på möjligheter 
att vidareföra lärandet härifrån.  

 




