
 

   
 

UPPROP FÖR DIGITAL DELAKTIGHET 

VAD KAN VI GÖRA FÖR ATT MINSKA DEN DIGITALA KLYFTAN? 

ETT SEMINARIUM DEN 25 OKTOBER 2010 

Den 25 oktober på Folkets Hus är det dags att ställa oss frågan vad vi tillsammans kan göra för att 
minska den digitala klyftan. Den här dagen riktar vi in oss på digital kompetens. Vi kommer lyfta 
områdena; arbetsliv, utbildning, vård & omsorg, vardagsnära sysslor och demokrati & integration. 
Vi kommer tala om värdet av digitalt nyttjande för individen och för samhället, 
utbildningsmetodik, organisation, finansiering och en framtida samverkan för ett nationellt 
kunskapslyft. Alla som kommer till seminariet deltar aktivt och kommer att få möjlighet att 
signa upp sig på ett fortsatt aktivt engagemang! Missa inte det! 
 
Seminariet är gratis att besöka, men antalet platser är begränsade så anmäl dig och dina kollegor 
nu på: http://www.iis.se/evenemang/upprop-for-digital-delaktighet 
 
08:30 Registreringen öppnar, kom i god tid!  

Moderator: Annika Dopping 
 

09:00  Introduktion  

Digital delaktighet, en viktig fråga för oss alla!  
Anders Flodström, styrelseordförande .SE  

Digital analfabetism – risker och lösningar för den digitala klyftan 

Inse, glappet kommer att öka! 
Johan Ronnestam, konsult och entreprenör  

Och den ljusnande framtid är vår, eller?  
Fredrik Svensson, Rektorsakademien 

Nyttan av digital delaktighet 
Christer Marking, .SE 

Svenskarna och Internet 2010 - utdrag 
Olle Findahl, WII 

10:40  Kaffe 

11:05  Framgångsfaktorer för breda kunskapslyft 

Vad har gjorts för att minska den digitala klyftan, vad är den drivande faktorn, vilka goda 
erfarenheter finns det, vad hindrar arbetet, hur går vi vidare och vad behövs för att skapa ett 
nationellt kunskapslyft. Paneldiskussion med:   

Abdulkader Habib, Studierektor Kista Folkhögskola  

Lilliann Källermark, Ordförande SeniorNet Sweden 

Krister Hansson, Regionbibliotek Stockholm  

Karin Thalén, Förvaltningschef tio100 



 

   
 

11:45  LUNCH 

13:00  Medborgarnas och samhällets nytta med Internet 
 - och vad behövs för att minska den digitala klyftan?  

Vinsterna av en ökad digital delaktighet för fem olika samhällssektorer diskuteras i fem små 
paneler.  

Utbildning 

Skola, Kristina Alexanderson, Webbstjärnan 
Utbildning, Mikael Andersson, Tretton2  

Vård & Omsorg 

”Kommunal verksamhet”, Carola Gunnarson, 1:e vice ordförande i SKL 
Vård & Omsorg, Henrik Schildt, Lio 

Vardagsnära sysslor 

E-förvaltning, Claes Thagemark, kanslichef E-delegationen  
Betydelsen av en ökad digital delaktighet för handeln, Jonas Arnberg, HUI  
Staffan Dahlbeck, Swedbank 
 

14:30  Kaffe 

14:50  Medborgarnas och samhällets nytta, forts... 

Arbetsliv 

Mikael von Otter, Almega  
Sysselsättning, Gunnar Wass, Arbetsförmedlingen 

Demokrati och integration 

Lars Ilshammar, historiker & journalist 
Ulrika Knutsson, Folkbildningsrådet 

Paneldiskussion: Medverkande från Riksdagspartierna 

16:15-17:15   Ett nationellt samarbete för ett brett kompetenslyft?  

Hur kan vi bidra?  

Claes-Olof Olsson, Sambruk 
Ann Wiklund, IKT-lyftet 
Staffan Hagnell, .SE 

Ett partnerskap för många! 

En interaktion med hela publiken, Ingrid Lysell Smålänning & Rolf Lysell från 
Innotiimi leder processen.  


