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Inhämtande av kunskap och erfarenheter 
av digital omställning till följd av covid-19  

Frågeguide till utvalda aktörer 

Vänligen besvara frågorna nedan utifrån er organisations perspektiv. Svara så 
tydligt och kortfattat som möjligt. Ni ger viktiga bidrag till att förstå hur 
Sveriges digitalisering påverkats under pågående pandemi. Stort tack för er tid 
och era svar! 

 

Frågor (besvara i dokumentet eller i separat dokument): 

 Har ni i er organisation tagit några initiativ för att studera och hantera hur 
Coronapandemin har påverkat er sektor eller område? 
 

- Generellt, t.ex. har ni varit i stabsläge eller gjort andra 
extraordinära åtgärder?  

- Kopplat till digitalisering 

Svar:   

 

 

 Vilken digital omställning har skett inom er sektor eller område p.g.a. 
Coronapandemin, enligt er bedömning? 
 

- Konkreta och betydande exempel (1-3 stycken). 

Svar:  
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 Vilka data finns kring denna omställning? 
 

- Särskilt intressant är sådana data som kan visa på eventuella skillnader 
mellan grupper, med avseende på t.ex. ålder, socioekonomi eller regionala 
skillnader. 

Svar:  

 

 

 Bedömer ni att omställningen kommer att bestå? 
 

- Ge exempel. 

Svar:  

 

 

 Bedömer ni att omställningen kommer fortsätta att utvecklas? 
 

- Ge exempel. 

Svar:  

 

 

 Bedömer ni att omställningen kommer återgå eller avstanna? 
 

- Ge exempel. 

Svar:  

 

 

 Ser ni några hinder för omställningen?  
 

- Ge exempel.  

Svar:  
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