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I dag är det premiär för den första landsomfattande folkbildningsdagen om det 
digitala samhället – Digital@Idag 

 
Digital@Idag har aktiviteter för allmänheten på ett tiotal orter runt om i Sverige och på 
ett femtontal platser i Stockholm. Fredag den 22 november går startskottet för en årlig 
återkommande temadag. 

Digitaliseringens snabba utveckling påverkar hela vårt samhälle och skapar ökat välstånd. Men 
digitaliseringen riskerar också att skapa klyftor mellan de som känner att de kan vara med och 
påverka och dra fördel av utvecklingen och de som upplever att de kan hamna utanför. Därför 
lanserar vi idag den första årliga landsomfattande folkbildningsdagen, Digital@Idag med målet 
att inspirera fler till att kunna och vilja vara med i den digitala omställningen. Tillsammans med 
över 65 partners – bland annat regioner, universitet, myndigheter, företag och stiftelser – så 
startar idag en landsomfattande folkbildningsrörelse med syfte att öka kunskapen och 
förståelsen hos invånarna i Sverige för såväl möjligheterna som utmaningarna som den 
tekniska utvecklingen för med sig. I år anordnas aktiviteter i Arvika, Göteborg, Linköping, Luleå, 
Lund, Norrköping, Skellefteå, Stockholm, Västerås och Örebro.  

Bakom Digital@Idag står den ideella föreningen Forum för Omställning tillsammans med DIGG-
myndigheten, IVA, SKL och LO. Totalt deltar idag över 150 talare på landets scener; däribland 
politiker, företagsledare, innovatörer, debattörer, myndighetschefer, specialister, präster, 
forskare och så Sveriges äldsta bloggerska Dagny, 107 år. Utöver dessa personer är många 
andra engagerade runt om i landet för att genomföra aktiviteterna, alla med en gemensam 
ambition att bidra till att Sverige som helhet ges bättre förutsättningar att lyckas i den digitala 
omställningen.  

Digital@Idag 2019 är en mjukstart, ett startskott för att etablera Digital@Idag 2020, den 2 
oktober, som en verkligt landsomfattande folkbildningsrörelse med många fler aktörer aktiva 
från norr till söder.  
 

För mer information och intervjuförfrågningar: 

E-post: kansliet@digitalidag.org 
Linda Olofsgård, 070-698 54 53 
Laura Bergtoft, 073-515 22 61 

På www.digitalidag.org finns alla dagens aktiviteter presenterade, en förteckning över alla 
medverkande talare, ett flertal röster som berättar om varför de är engagerade och allmän 
information om Digital@Idag.  
 
Styrelsen i Forum för Omställning utgörs av Anders Ferbe, Carl Leinar, Caroline Berg, Göran 
Arrius, Helen Dannetun, Magnus Tyreman, Martin Lundstedt, Marcus Wallenberg och Susanne 
Ackum 
Styrelsen i Digital@Idag utgörs av Anna Eriksson, Johan Weigelt, Karl-Petter Thorwaldsson, Oscar 
Stege Unger och Staffan Isling  


