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Inbjudan till pressträff med Digital@Idag den 19 november:  
Den första årliga folkbildningsdagen om det digitala samhället  

Den 22 november mjukstartar den årliga temadagen Digital@Idag. Aktiviteter kommer 
att ske på ett tiotal orter i Sverige och på ett tiotal platser i Stockholm tillsammans med 
ett sextiotal partners från det offentliga och privata Sverige.  

Digitalisering, automatisering och framväxten av helt nya affärsmodeller innebär stora 
samhällsförändringar för Sverige, precis som för många andra länder. Vi som står bakom 
Digital@Idag är övertygade om att det vore positivt om den allmänna förståelsen av de krafter som 
nu formar framtidens arbetsmarknad och samhälle ökar.  

Historiskt har Sveriges framgångsrecept för att hantera stora samhällsförändringar skett genom 
bred och långsiktig samverkan. Det tror vi är rätt väg även nu. Vi har därför initierat en 
landsomfattande folkbildningsrörelse för att öka förståelsen för såväl möjligheterna som 
utmaningarna som ny teknik för med sig. 

Med Digital@Idag vill vi att alla som bor i Sverige upptäcker och debatterar möjligheterna med 
digitaliseringen och lösningar på de utmaningarna som kommer i dess kölvatten. Digital@Idags 
mål är att inspirera fler till att kunna och vilja vara med i den digitala omställningen.  

Initiativtagare till Digital@Idag är den ideella föreningen Forum för Omställning, tillsammans med 
DIGG, IVA, SKL och LO.  

Finansiering av temadagarna 2019 och 2020 har erhållits av Vinnova samt Knut och Alice 
Wallenbergs Stiftelse. Utöver detta finansieras Digital@Idag av medverkande parter. Ett 60-tal 
organisationer har valt att engagera sig i Digital@Idag genom att på egen bekostnad medverka 
den 22 november 2019.  

Bland årets partners ingår: 
ABB, AI innovation of Sweden, AMF Fastigheter, Region Skåne, Newton, Stockholms 
Handelskammare, Google, doktor24, Microsoft, epicenter, RISE, Handelshögskolan i Stockholm, 
Svenskt Näringsliv, Peltarion, Saco, Stora Enso, Kivra, Stockholm Resilience Center, 
Pensionsmyndigheten, Digidel, Linköpings universitet, McKinsey & Company, Investor, Telia, EU 
kommissionens representation i Sverige, TRR Trygghetsrådet, Institutet för Framtidsstudier, Nobel 
Prize Museum, Arbetsförmedlingen, Ericsson, TCO, Axel Johnson, Wallenbergstiftelserna, 
Visualiseringscenter C, SEB, Tekniska museet, Volvo Group, Almi, CDT, Interspectra, Region 
Norrbotten, Länsstyrelsen Norrbotten, Linköpings kommun, Beijer Institute, Digitaliseringsrådet,  
Expectrum, Novare, Saab, Sectra, Stockholms stad, StorSthlm, Trainstation, Uppsala universitet, 
Luftfartsverket samt ett antal bibliotek.  

Information om pressträffen 
Pressträffen hålls i Digital@Idags lokal på Regeringsgatan 59, 8 tr, klockan 14 den 19 november. 
På pressträffen kommer följande personer som är engagerade i Digital@Idag och i initiativtagaren 
Forum för Omställning finnas tillgängliga; Anders Ferbe, Magnus Tyreman, Johan Weigelt, 
Susanne Ackum och Oscar Stege Unger.  

Pressträffen kommer också att livesändas på Digital@Idags hemsida www.digitalidag.org 



 
För anmälan och frågor, kontakta: hanna.taherpour@digitalidag.org, 072-251 66 16.  

Mer information om Digital@Idag 

Mer information om Digital@Idag finns på www.digitalidag.org som uppdateras löpande med 
tillkommande aktiviteter och partners.  

I år kommer det ske aktiviteter i Arvika, Göteborg, Härnösand, Linköping, Luleå, Lund, Malmö, 
Norrköping, Västerås, Växjö, Skellefteå, Stockholm och Örebro. Webbsändning kommer att ske av 
eventen på Tekniska Museet i Stockholm och Visualiseringscentrum i Norrköping. 

De medverkande har en gemensam ambition att bidra till att Sverige som helhet ges bättre 
förutsättningar att lyckas i den digitala omställningen. 

Mer information om Forum för Omställning 

Forum för Omställning är en ideell förening som samlar olika perspektiv och kunskaper med målet 
att bidra till att långsiktigt utveckla svensk arbetsmarknad och samhälle genom att bejaka 
strukturomvandlingen och förbättra arbetskraftens, organisationers, företags och individers 
omställningsförmåga.   

Mer information finns på: www.forumforomstallning.se 


