KUNSKAPSDAGARNA
Vår möteskultur och våra möten förändras nu för all framtid!
Bransch efter bransch genomgår just nu en digital transformation. Även om det har hänt
väldigt mycket den senaste tiden, så har nog mötesbranschen i stora drag sett likadan ut
under lång tid. Digitaliseringen kommer att förändra hur möten kommer att genomföras i
grunden och kanske gör coronavirusets framfart att detta sätter fart på allvar nu.
Kunskapsdagarna har sedan några år drivit den utvecklingen med teman som, ” Digitala
Möten” ”Digitalisering”, ”Det nya Arbetslivet”

Kan fler digitala möten öka kvaliteten även vad gäller våra fysiska möten? Ja, kanske. För att
ett möte ska vara effektivt krävs det att vi planerar det utifrån syfte och mål. Det görs inte
alltid idag. Väldig många är inte vana vid det digitala mötet och har ett stort behov att lära
sig att behärska tekniken. Vi har med våra teman lyft fram användandet, tekniken så att fler
aktivt våga ifrågasätta var och hur det digitala mötet ska äga rum. Vilket i sin tur kan leda till
att kvaliteten och förståelsen och nyttan för digitala möten kan öka.

Arbeta smartare – och mer miljövänligt och säkert!
Digitaliseringens stora positiva effekter kommer när tekniken får påverka hur vi arbetar, hur
organisationerna ser ut, beslutsleden, samarbetsformerna. För att använda digitaliseringens
möjligheter krävs mycket högre kompetens bland ledare, det gäller både bland politiker och
tjänstemän! Hur ser den resan ut och hur lockar man nya unga medarbetare samt äldre att
jobba med digitalisering och dess fördelar? Viktiga frågor som kräver svar.
Ökad trygghet gör människor mer djärva i det ekonomiska livet och därför mer benägna att
acceptera de förändringar som är nödvändiga i den dynamiska ekonomi som vi behöver!
Vill du vara med att skapa ett hållbart Sverige med digital kompetens, digital trygghet, digital
innovation, digital ledning och digital infrastruktur? Missa inte då detta forum där vi pratar
om hur vi skall skapa förutsättningar i ett Sverige där Alla mår väl!
Välkommen till Sveriges framtid våren 2021
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