Klusterkonferensen 2020 – Välbesökt i nytt utförande
Med drygt 400 deltagare blev årets digitala upplaga av klusterkonferensen en
välbesökt tillställning. Temat för året var sustainability och under de två
konferensdagarna deltog totalt 98 talare. Mariam
Nafisi, från Scania CV AB, sitter med i
Produktionsklustrens ledningsgrupp och var
ansvarig för dag två.

Bildtext: Mariam Nafisi, Scania och Peter Bryntesson, FKG,
var ansvariga för den andra dagen av konferensen.

Hur skulle du sammanfatta årets upplaga av klusterkonferensen, Mariam Nafisi?
– Jag skulle säga att årets konferens blev lyckad och jag vill framförallt lyfta fram att vi
lyckades fördubbla antalet deltagare! Sen var det en utmaning att hålla den digitalt och det
medförde vissa tekniska problem, framförallt under den första dagen. Det var svårt när
talarna satt så utspridda i landet, hade vi kunnat samla alla på plats hade det varit färre
problem med tekniken. Men vi lärde oss mycket och på det stora hela fungerade det ändå
bra. När det gäller innehållet så tycker jag att vi fick lyckades få ihop programmet och att
föredragen höll en röd tråd rakt igenom. Temat för året var sustainability och det är inte ett
nytt ämne men det är fortfarande högst relevant att prata om det.
Hur ser feedbacken ut hittills?
– Jag har fått positiv feedback, även från presentatörerna har jag fått höra att det var bra
planerat. Det finns förstås förbättringsmöjligheter gällande tekniken. Men man saknar att
kunna ses fysiskt, man förlorar biten med nätverkandet och publiken blir inte lika aktiv och
engagerad när det är ett digitalt event.
Vilka är dina förhoppningar inför konferensen nästa år?
– Jag hoppas att vi kommer att kunna ha en fysisk träff nästa år! Vi ska titta på om vi kan
hitta ett sätta att kombinera nästa konferens så att den blir fysisk men att vi även livestreamar vissa sessioner. Förhoppningen är också att vi ska lyckas attrahera lika många
deltagare nästa år. Då har även Scania ordförandeskapet för klustren, så det ser vi fram
emot extra mycket!

