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Sammanfattning

Coronapandemin har fört med sig en kraftig 

digitalisering av stora delar av samhället både 

i Sverige och globalt. Denna digitalisering har 

skett genom att individers behov, 

levnadsvanor och beteenden har blivit mer 

digitala, och organisationer har ökat sitt utbud 

av digitala tjänster. Samtidigt har 

digitaliseringen ställt ökade krav på digital 

infrastruktur, utrustning och kompetens. Allt 

detta förväntas få långsiktiga effekter på 

samhället och leda till omfattande 

förändringar i sektorer som utbildning, 

handel, kultur och vård.  

 

Individers behov, levnadsvanor och 

beteenden har blivit mer digitala under 

pandemin. Både nationellt och internationellt 

har en tydlig förändring kunnat observeras 

där människor i högre grad än innan 

interagerat, kommunicerat och sökt 

information digitalt och där efterfrågan på 

digitala tjänster har stigit markant. En stor del 

av dessa förändringar förväntas bestå även 

efter pandemin.  

 

Myndigheter, företag och andra 

organisationer har anpassat sig till 

restriktioner och förändrade beteenden 

under pandemin genom att marknadsföra sig 

mer digitalt, öka sitt utbud av digitala tjänster 

och skapa innovationer som ämnar att lösa de 

specifika utmaningar som har uppstått eller 

förstärkts som en konsekvens av covid-19. 

Detta kommer att leda till bestående 

förändringar i hur organisationer bedriver sin 

verksamhet, med en större andel digital 

marknadsföring och digitala erbjudanden än 

innan pandemin. 

 

En väl utbyggd digital infrastruktur, tillgång till 

utrustning och rätt kompetens är 

grundläggande förutsättningar för att man ska 

kunna leva och verka digitalt. Vikten av dessa 

har tydliggjorts under pandemin. Sverige har 

välutbyggda fibernätverk, hög tillgång till 

internet och utrustning samt hög digital 

kompetens i samhället i stort, vilket gjort att 

pandemin ur ett digitaliseringsperspektiv har 

kunnat hanteras väl. Det ökade beroendet av 

den digitala infrastrukturen exponerar 

samtidigt individer, företag och samhälle för 

säkerhetsrisker, och under coronapandemin 

har antalet cyberattacker ökat. Då en stor del 

av digitaliseringen under pandemin förväntas 

bli bestående kommer också den digitala 

infrastrukturen och utrustningen samt 

kompetensens centrala roll att bestå. Därför 

är det av stor vikt att fortsätta investera i 

digital infrastrukturutbyggnad och 

kompetensutveckling samt it-säkerhet i hela 

samhället. 

 

Utbildnings-, handels-, kultur- samt vård- och 

omsorgssektorerna har alla drabbats hårt av 

pandemin samtidigt som de genomgått en 

snabb digital omställning. Samtidigt har 

sektorerna olika förutsättningar för att 

fortsätta digitalisera sina verksamheter. E-

handel och digital vård växte snabbt redan 

innan pandemin och förväntas fortsätta växa 

även när den är över. Kultursektorn förväntas 

istället huvudsakligen återgå till fysisk 

verksamhet efter pandemin på grund av brist 

på lönsamma digitala affärsmodeller. Inom 

utbildningssektorn förväntas grund- och 

gymnasieskolan fortsätta med mestadels 

  

Digitaliseringen har 

spelat en avgörande roll 

i att mildra effekterna 

av coronapandemin och 

har bidragit till 

upprätthållande av 

samhällsfunktioner 
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fysisk undervisning. Utvecklingen inom högre 

utbildning är mer osäker och kommer 

påverkas av vilka erfarenheter och lärdomar 

lärare och lärosäten tar med sig från 

pandemin. 

 

Digitaliseringen har spelat en avgörande roll i 

att mildra effekterna av coronapandemin och 

har bidragit till upprätthållande av 

samhällsfunktioner. Digitaliseringstrender 

som pågått under längre tid har accentuerats 

kraftigt, och omställningen har skett i hög 

hastighet. Sverige har överlag haft goda 

förutsättningar för att hantera 

digitaliseringsomställningen, men utmaningar 

kopplade till den snabba omställningstakten 

liksom cybersäkerhetsrisker och ineffektiv 

implementation av digitala lösningar, verkar 

hindrande. Ytterligare utmaningar som 

identifierats är olika förutsättningar för 

digitalisering i olika sektorer, ökade digitala 

klyftor mellan olika grupper i samhället och 

bristande ledarskap och samordning. Därmed 

krävs fortsatt stora investeringar för att 

realisera och tillvarata de positiva effekter och 

den potential digitaliseringen innebär. 

Potentialen innefattar bland annat ökad digital 

inkludering, större effektivitet och ökad 

digital kompetens. Vidare återfinns stor 

potential att leva och verka i hela Sverige tack 

vare ökade förutsättningar för likvärdig 

tillgång till produkt- och tjänsteutbud samt 

samhällstjänster och möjlighet till 

distanssysselsättning. 
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1. Inledning 

Arthur D. Little har på uppdrag av Myndigheten för digital förvaltning i samarbete med Post- och 

telestyrelsen undersökt olika företeelser kopplade till den digitala omställning som skett under 

pandemin både i Sverige och internationellt och hur dessa företeelser har påverkat olika sektorer i 

samhället. Dessutom har den förväntade framtida utvecklingen för dessa digitala företeelser 

analyserats. Uppdraget sker med bakgrund i det övergripande digitaliseringsmål regeringen har ställt 

upp med visionen om ett hållbart digitaliserat Sverige som är bäst i världen på att använda 

digitaliseringens möjligheter.  

 

Undersökningen har genomförts genom ett omfattande datainsamlingsarbete där ett stort och 

varierat underlag av källor har använts. Dessa insamlade data har använts tillsammans med Arthur 

D. Littles tidigare erfarenhet inom området för att analysera de digitala företeelserna under 

pandemin, göra bedömningar av hur företeelserna förväntas utvecklas i framtiden och uppskatta 

potentialerna av den digitala omställningen. Avslutningsvis belyses sju områden relaterade till 

digitaliseringen under coronapandemin: 

 

1. Digitaliseringens roll under pandemin. 

2. Sveriges digitala förutsättningar inför pandemin. 

3. Digitaliseringens utveckling under och efter pandemin. 

4. Digitaliseringens påverkan på människors förmåga att leva och verka i hela landet. 

5. Digitaliseringens påverkan på olika sektorer i samhället under och efter pandemin. 

6. Betydelsen av digital kompetens och ledarskap. 

7. Digitaliseringens påverkan på förutsättningar för att skapa jämlika villkor mellan människor 

avseende ålder, geografisk hemvist och socioekonomisk bakgrund. 

 

Denna rapport presenterar resultaten av Arthur D. Littles arbete i tre kapitel. Kapitel 2 beskriver 

de digitala företeelser som identifierats som följd av coronapandemin uppdelat i digitala behov, 

levnadsvanor och beteenden, utbud och innovation och digitala tjänster samt digital infrastruktur, 

utrustning och kompetens. Kapitel 3 beskriver sedan närmare hur dessa digitala företeelser sett ut 

och förväntas utvecklas i fyra specifika sektorer: utbildning, handel, kultur och vård. Avslutningsvis 

innehåller kapitel 4 en analys av effekter och potential som dessa företeelser ger upphov till 

tillsammans med undersökningens slutsatser avseende de sju områden som beskrivits ovan. 

 
Metodbild för 

strukturering av 

arbetssätt 

 

 

COVID-19Huvudsakliga samhällsimplikationer av 

FHMs rekommendationer och riktlinjer

Digitala företeelser som en följd av covid-19

Effekter av digitaliseringen

Minskad rörelse

Människor uppmanas att hålla sig hemma och 

resa mindre

Ökad distansering och isolering

Människor uppmanas att träffas mindre, i 

mindre grupper och hålla avstånd

Förbättrad hygien

Människor uppmanas att vara noga med sin 

hygien

Ökad digital interaktion och kommunikation

Ökad användning av digitala tjänster

Ökad digital informationssökning

Ökad digital informationsspridning och 

marknadsföring

Ökat utbud av digitala tjänster

Ökad innovation av digitala tjänster

Ökade investeringar i digitala verktyg

Ökat behov av cybersäkerhet

Ökad digital kompetens

Ökat behov av digital infrastruktur

Digital inkludering
Digitalt utbud, kommunikation

och innovation
Digital infrastruktur

Distanssysselsättning

Digital konsumtion

Digitalt ledarskap

Digitala behov, levnadsvanor

och beteenden
Utbud och innovation av digitala tjänster

Digital infrastruktur, utrustning 

och kompetens
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2. Digitala företeelser till följd av 

covid-19

Vid coronapandemins utbrott under 

vårvintern 2020 rådde stor osäkerhet kring 

både virusets spridning och allvarlighetsgrad 

samt vilka konsekvenser som skulle uppstå. 

Omfattningen av restriktionerna och direktiv 

från myndigheter på global nivå ledde till 

begränsningar i resande och fysisk kontakt 

samt ökad hygien. Begränsad tillgänglighet till 

och uppmaningar om undvikande av offentliga 

platser har lett till förändrade beteende-

mönster och minskade fysiska interaktioner. 

Nedstängningar och förändrad konsumtion 

har haft stora ekonomiska konsekvenser, 

globalt såväl som nationellt.  

 

I Sverige har Folkhälsomyndighetens rekom-

mendationer och riktlinjer styrt hur 

befolkningen anpassat sitt liv sedan i mars. 

Rekommendationerna om distansarbete, 

minskad fysisk kontakt och undvikande av 

folksamlingar har fört med sig att en väsentlig 

del av befolkningen blivit introducerad för en 

mer digital vardag, med tillhörande föränd-

ringar i behov, levnadsvanor och beteenden. 

Coronapandemin har i många hänseenden 

accelererat en redan pågående trend av 

digitalisering, både på mikro- och makronivå. 

Hastigheten med vilken omställningen har 

genomförts har markant förändrat såväl 

människors vardag som företags och 

organisationers verksamheter.  

 

Nedan beskrivs centrala digitala företeelser 

som uppstått till följd av samhällsspridningen 

av coronaviruset. Företeelserna har delats 

upp i tre övergripande kategorier:  

◼ Digitala behov, levnadsvanor och beteenden, 

vilket berör digitala företeelser ur ett 

individperspektiv. 

◼ Utbud och innovation av digitala tjänster, 

som berör hur utbudssidan bestående av 

företag, organisationer och tjänste-

leverantörer har digitaliserat sin 

verksamhet. 

◼ Digital infrastruktur, utrustning och 

kompetens, som beskriver de huvudsakliga 

förutsättningarna för att möjliggöra 

omställningen för alla att leva och verka 

digitalt. 

 

2.1. Digitala behov, levnadsvanor 

och beteenden 

Digitaliseringen har under en längre tid drivit 

strukturella förändringar gällande behov, 

levnadsvanor och beteenden. Restriktioner 

och rekommendationer som införts på grund 

av coronapandemin har begränsat möjlig-

heten att använda fysiska tjänster, vilket har 

accelererat den digitala omställningen och 

skapat ett ökat behov av digitala lösningar. De 

digitala lösningarna har skapat förutsättningar 

för en omställning av vardagen där fysisk 

kontakt minimeras. Digitala tjänster och 

verktyg har möjliggjort fortsatt arbete, 

utbildning, vård, konsumtion och social 

interaktion. För att beskriva hur behov, 

levnadsvanor och beteenden har påverkats av 

coronapandemin har tre digitala företeelser 

identifierats: 

◼ Ökad digital interaktion och 

kommunikation.  

◼ Ökat nyttjande av digitala tjänster. 

◼ Ökad digital informationssökning. 

 

2.1.1. Ökad digital interaktion och 

kommunikation 
Digitala verktyg har förändrat interaktions- 

och kommunikationsvanor under en längre 

tid, men ökningen i användande har under 

coronapandemin varit historisk. Under denna 

period har ökningen av främst videokon-

ferensverktyg varit explosionsartad. Ökningar 

av antal användare har räknats i tiotals 

miljoner för digitala interaktions- och 

kommunikationslösningar som Google Meet, 

Microsoft Teams och Zoom. Denna 

beteendeförändring har drivits av en snabb 
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omställning till arbete, undervisning och vård 

på distans, samt en ökad digital samvaro. Både 

inom yrkeslivet och privatlivet har en ökning 

i nyttjandet av digitala kommunikationsmedel 

skett under pandemin, vilket illustreras av det 

sammanlagda antalet nedladdningar av 

videokonferensprogram som uppgick till 62 

miljoner under mars i år (1). Microsoft Teams 

ökade antalet aktiva dagliga användare från 32 

miljoner den 12 mars till 75 miljoner den 30 

april (2) (3). Zoom uppvisade ett användar-

antal på 300 miljoner mötesdeltagare dagligen 

i slutet av april, en ökning på 50 % från 200 

miljoner i början av april (4) (5). 

 

Den stora uppgången i användningen av platt-

formarna förstås bäst i ljuset av omställningen 

till digitalt distansarbete. Även arbetslivet har 

förändrats avsevärt till följd av corona-

pandemin och restriktionerna. Med hjälp av 

digitala kommunikations- och interaktions-

verktyg har verksamheter inom många 

industrier ställt om till digitala arbetssätt för 

att kunna upprätthålla sin verksamhet trots 

gällande restriktioner. Ökningen av distans-

arbete är påtaglig över hela världen. 44 % av 

arbetstagarna i USA arbetar på distans 

jämfört med 17 % innan pandemin (6), och 

inom EU är motsvarande siffror 45 % (7) och 

5 % (8). Ökningen av hemarbete i EU är 

betydande givet att endast cirka 15 % hade 

haft erfarenhet av distansarbete sedan 

tidigare, en siffra som dock varierar betydligt 

mellan länder. Denna skillnad belyses i data 

från Eurofound, bland annat är andelen 

arbetstagare som distansarbetar i Finland 

47 %, i Danmark 59 %, i Tyskland 41 % och i 

Frankrike 46 %. Andelen av den arbetsföra 

befolkningen som distansarbetade i dessa 

länder är högre än de 36 % som enligt 

Eurofound distansarbetade i Sverige (7). 

Siffrorna gällande hemarbete varierar i någon 

mån beroende på datakälla, men jämförelsen 

mellan länder visar en tydlig tendens – 

svenskarna arbetar i regel mindre på distans 

under pandemin än andra europeiska länder. 

Anledningen till den stora variationen mellan 

länder är ännu inte klarlagd och handlar 

troligtvis om en kombination av olika 

faktorer. Men en trend som framgår är att 

länder med hårdare restriktioner under 

pandemin, till exempel Italien och Spanien, har 

en högre andel distansarbete. 

 
Figur 1: Andel av befolkningen i EU–länder som arbetar 

hemifrån i juni/juli 2020 

 

Källa: Eurofond 

Vidare står det klart att utbildningsnivå är en 

avgörande faktor för möjlighet till distans-

arbete, med väsentliga skillnader mellan 

arbetstagare: inom EU arbetar 74 % av de 

med högre utbildning helt på distans, medan 

endast 34 % av personer med gymnasie-

utbildning och 14 % av de som saknar gymna-

sieutbildning jobbar på distans (7). 

 

I Sverige distansarbetar 32 % av befolkningen 

på heltid under pandemin. Detta är 16 gånger 

fler än de 2 % som arbetade på distans innan 

pandemin. I yrkesgrupper med förutsättningar 

att arbeta hemifrån gör 94 % det i någon 

utsträckning. Tidsmässigt har distansarbetet 

ökat från 15 % till 57 %. Förutom skillnader i 

yrkesmässiga förutsättningar spelar geografi 

en betydande roll, med en betydligt större 

ökning av distansarbete i städer än på 

landsbygden – 45 % av alla i Stockholm 

arbetar hemifrån på heltid, medan mot-

svarande siffra för landsbygden är 25 % (9). 

 

20-30 %

30-40 %

40-50 %

50-60 %

60-70 %
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Figur 2: Tidsmässig ökning av hemarbete bland 

yrkesgrupper med förutsättningar att jobba hemifrån i 

Sverige 

 

Källa: Tele2 

Utöver digitalt distansarbete är utbildnings-

sektorn en bransch som sett mycket stora 

förändringar till följd av coronapandemin. De 

flesta svenska universitet, högskolor och 

gymnasieskolor bedrev distansutbildning 

under våren, medan undervisningen i 

grundskolan fortsatt bedrevs i klassrummen i 

hög utsträckning. Även inom utbildnings-

sektorn har de digitala kommunikations-

medlen varit avgörande för att kunna bedriva 

undervisning under pandemin, vilket belyses 

av en 20-faldig ökning av mötesminuter på 

plattformen Zoom hos svenska lärosäten 

sedan pandemiutbrottet (10). 
 

Vård- och omsorgssektorn har också blivit 

beroende av digitala arbetsmetoder för att 

effektivt kunna hindra smittspridningen och 

samtidigt tillhandahålla vård. De flesta länder i 

EU har använt smittspårningsappar för att 

begränsa smittspridningen (11), och både 

efterfrågan och utbudet av digital sjukvård har 

ökat globalt. I ett svenskt perspektiv har en 

stor ökning skett sett till antalet digitala 

interaktioner som en konsekvens av 

coronautbrottet. Antalet digitala vårdbesök 

har ökat dramatiskt både inom privat och 

offentlig sektor, när antalet fysiska besök har 

minskat till följd av restriktioner och 

avhållsamhet av rädsla för smittspridning. 

Aktörer inom primärvård, specialistvård och 

akutvård har genomfört vårdkontakter 

genom video och chatt i högre utsträckning 

under coronapandemin, vilket illustreras av 

att 8 av 10 läkare rapporterar att de har fler 

digitala vårdmöten än innan pandemin (12). 

Vidare har coronapandemin kraftigt redu-

cerat möjligheterna till fysiskt umgänge och 

gemenskap. Digitala lösningar och kanaler har 

även här spelat en viktig roll för att möta 

sociala behov och möjliggjort kontakt med 

vänner och anhöriga. Sociala medier och 

plattformar för digitalt umgänge har i och med 

detta sett en kraftig ökning av användandet 

under våren 2020; exempelvis ökade antalet 

dagliga besök på Facebook med 27 % mellan 

januari och mars 2020 (13) och användandet 

av gruppsamtal via Messenger ökade med 

70 % under samma tidsperiod. Även tiden på 

gruppsamtalen har fördubblats globalt, vecka 

för vecka. Störst ökning har skett i de 

regioner som drabbats hårdast av viruset (14).  

 

En undersökning gjord av Global Web Index 

visar att 45 % spenderar mer tid på sociala 

medier och chattjänster som en följd av 

pandemin. Studien visar också att 70 % 

spenderar mer tid på sina smartmobiler nu än 

tidigare (15). 40 % anger att de oftare 

använder videosamtal för att umgås med 

vänner idag (16). Därtill har intresset för 

digitala gemenskapsgrupper blivit större 

under pandemin, vilket illustreras av exempel 

som att besöken i USA på hemsidan 

nextdoor.com, som syftar till att koppla 

samman lokalsamhällen, ökade med 73 % 

mellan januari och mars 2020 och att 

användandet av appen Houseparty, som låter 

vänner spela spel tillsammans över 

videosamtal, ökade med 79 % under samma 

tidsperiod (13). 

 

2.1.2. Ökad användning av digitala tjänster 
Användningen av digitala tjänster har ökat 

kraftigt under coronapandemin. Ökningen 

beror både på att tjänsteutbudet sett en 

kraftig tillväxt under pandemin och på att 

människor valt att nyttja tjänster digitalt för 

att undvika fysiska interaktioner. I och med 

pandemins begränsning gällande fysisk service 

har befintliga målgrupper utökat användandet 

av digitala tjänster samtidigt som nya 

målgrupper har nåtts i och med den forcerade 

övergången till digitala lösningar. Detta gäller 

inte minst den äldre delen av befolkningen, 

som i högre grad än innan tar del av digitala 

15 %

85 %

Arbetar hemifrån

Arbetar inte hemifrån

Innan

coronapandemin

Under 

coronapandemin

57 %

43 %
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finansiella tjänster, streamingtjänster, e-

handel, hemleveranser samt digitala vård-

tjänster.  

 

Internationellt har tydliga trender observerats 

för ökat användande av digitala tjänster under 

coronapandemin. 56 % av bankkunderna 

globalt föredrar nu att använda internetbank 

jämfört med 49 % innan pandemin, och 55 % 

föredrar bankappar jämfört med 47 % innan 

(17). I USA har användandet av streaming-

tjänsten Netflix ökat med 16 % mellan januari 

och mars 2020 (13). Amazon, som är världens 

största e-handelsbolag, noterade 40 % tillväxt 

i andra kvartalet 2020 jämfört med samma 

period 2019 (18). Även antalet digitala 

vårdbesök har ökat dramatiskt under 

pandemin, t.ex. hade USA 154 % fler digitala 

vårdbesök under sista veckan i mars 2020 

jämfört med samma vecka 2019 (19). 

 

Även i Sverige har nyttjandet av digitala 

tjänster ökat kraftigt. För att ta del av några 

av de mest fundamentala samhällstjänsterna i 

en tid då dessa i regel sker digitalt krävs e-

legitimation, vanligtvis i form av bank-id. 

Användningen av bank-id har ökat under 

pandemin, med en kraftig initial uppgång i 

mars, och andelen användare uppskattas 

uppgå till 8,5 miljoner under 2020 (20).  

 

En annan digital tjänst som sett ett kraftigt 

ökat nyttjande är Swish, där företag och äldre 

står för majoriteten av användarökningen. 

Antalet nya användare som är 66 år och äldre 

ökade med 25 000 under perioden mars till 

april, vilket motsvarar en ökning på omkring 

4 %. Åldersgruppen 66+ utgör nu 14 % av 

användarna (21). Den 25 september 

genomfördes för första gången sedan 

lanseringen av Swish 2012 över 1 miljon 

företagsbetalningar på en dag. Swish har nu 

gått från att vara en populär app för 

transaktioner mellan privatpersoner till att 

vara ett naturligt betalsätt, både i e-handeln 

och i fysisk miljö (22). Under april och maj 

månad har 50 % fler företag anslutit sig till 

betaltjänsten, jämfört med samma period 

förra året (23). 

 

Därtill har Bolagsverket sett en kraftig ökning 

av andelen digitalt inlämnade årsredovis-

ningar. Under årets första sex månader var 

dessa 16 % av de inlämnade redovisningarna, 

att jämföra med 7 % för helåret 2019 (24). 

 
Figur 3: Andel digitala årsredovisningar som inkommit till 

Bolagsverket 

 

Källa: Bolagsverket 

Även användandet av kulturrelaterade digitala 

tjänster har ökat markant i och med 

pandemiutbrottet.  

 

Streamingtjänster har sett ett kraftigt ökat 

nyttjande under pandemin, vilket är naturligt 

när människor efterfrågar mer underhållning i 

hemmet. Efter vecka 11 i mars ökade det 

dagliga tittandet via streamingtjänster med 

25 % i snitt (25). Totalt under årets andra 

kvartal ligger den dagliga räckvidden för 

streaming på 66 % i målgruppen 15–74 år.  

 

Efterfrågan på e-handel har ökat med 33 % 

under coronapandemin, till följd av att många 

undviker fysiska butiker (26). Fler utnyttjar e-

handel och de som gör det utnyttjar det mer 

och för fler typer av produkter och tjänster. 

Data tyder också på att effekterna kommer 

påverka människors beteenden framåt, och vi 

kan räkna med högre och fortsatt växande e-

handelsnivåer när pandemin är över (27).  

 

Som en konsekvens av ökad e-handel har 

hemleveranser blivit vanligare under corona-

krisen. En rapport från Postnord om e-handel 

i coronatider visar att svenskarna nu vill få 

sina e-handlade varor till dörren. Hem-

leveranser ökade under våren med mellan 35 

och 50 % (28). Även andra typer av 

hemleveranser har fått ett uppsving. Hem-
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levererad restaurangmat har varit populärt 

och ökat kraftigt under coronakrisen. 

Delivery Hero, företaget bakom bl.a. Foodora 

som levererar mat från restauranger till 

privatpersoner, höjde sin prognos efter 

rekordhög tillväxt under det andra kvartalet. 

Antalet beställningar genom bolagets 

plattform ökade till 281 miljoner under det 

andra kvartalet, en ökning med 95 % i 

förhållande till motsvarande period 2019 (29).  

 

Coronapandemin har också drivit på en snabb 

och omfattande digital omställning inom 

vården. Det har skett en kraftig ökning av 

vårdkontakter med privata digitala vårdgivare 

genom så kallade utomlänskontakter. 

Nyttjandet av regionernas egna digitala 

kanaler har ökat i ännu högre takt. Det gäller 

vårdkontakter genom video och chatt med 

vårdcentraler såväl som inplanerade besök 

med specialistvården. Under de inledande 

veckorna av pandemin ökade användandet av 

regionernas digitala vårdtjänster med 

hundratals procent, och även de privata 

vårdaktörerna såg en massiv ökning i antalet 

vårdmöten under våren 2020 (30) (31). 

Vidare har enskilda verksamheter sett en 

påtaglig effekt av pandemin, vilket 

exemplifierar det stora trycket på digital vård 

och omsorg.  

 

2.1.3. Ökad digital informationssökning 
Under coronapandemin har nyhetsintaget 

och konsumtionen av både analoga och 

digitala nyhetskällor ökat stort. Därmed har 

en kraftfull ökning av traditionella medier som 

tv och radio skett, i kombination med ökat 

användande av digitala nyhetskällor. 

Uppgången berör framförallt etablerade 

medier som public service och TV4, där 

andelen av befolkningen som regelbundet har 

använt svt.se, sr.se eller tv4.se nästintill 

fördubblats sedan hösten 2019, från 30 till 57 

% (32) (33). Utöver detta har den digitala 

informationssökningen ökat, både sett till 

antal följare och engagemang på sociala 

medier och gällande konsumtion av media. En 

intressant trend är att de unga i allt högre 

utsträckning har vänt sig till traditionella 

nyhetskällor under pandemin. Det, i kom-

bination med att äldre i högre utsträckning 

börjat konsumera digitala nyhetsmedier, har 

gjort att generationsklyftan i nyhetskonsum-

tionen minskat.  

 

Myndigheter har sett en kraftigt ökad 

informationssökning via digitala och sociala 

medier. Internationellt ökade den 

amerikanska smittskyddsmyndigheten CDC:s 

sidvisningar från mindre än 1 miljon per vecka 

till cirka 14 miljoner per vecka mellan januari 

och mars 2020 (13). Nyhetssidorna har också 

sett stora ökningar i antalet besökare. I till 

exempel USA ökade visningarna av många 

lokala tidningars hemsidor med 50–150 %, 

och flera av de stora mediebolagen såg 

visningsökningar på över 50 % mellan januari 

och mars 2020 (13). Detsamma kunde ses i 

Storbritannien där The Guardian såg antalet 

unika besökare öka från 191 miljoner till 366 

miljoner mellan februari och mars, och även 

The Telegraph, The Mirror och The Express 

såg stora ökningar av besökare och 

prenumeranter (34).  

 
Figur 4: Tillväxt i antal följare på Facebook 2020 (%) 

 

Källa: kommunikationsanalys.se 

Även i Sverige har myndigheter sett en ökad 

efterfrågan efter digital information. Antalet 

frågor och kommentarer på 

Krisinformation.se:s sociala mediekanaler har 

ökat signifikant, med uppemot 1 500 frågor 

och kommentarer vissa dygn. I början av 2020 

hade krisinformation.se 78 000 följare på 

Facebook och i mitten av augusti hade sidan 

cirka 145 500 följare. Antalet följare på 

Instagram har också ökat kraftigt, i början på 

2020 hade man 21 000 följare; nu har kontot 

över 115 000 följare. Vad gäller räckvidd, det 

vill säga hur många som har exponerats för 

kommunikationen, nåddes som mest närmare 
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1,3 miljoner personer av ett inlägg om 

symptom. Ett inlägg om källkritik nådde 

närmare 700 000 personer (35). Även 

Folkhälsomyndighetens Facebooksida har fått 

betydligt fler följare, med en ökning på 140 

000 följare under året (36). Antalet sökningar 

på ”folkhälsomyndigheten” ökade dessutom 

hundrafalt mellan januari och mars 2020 (37).  

 
Figur 5: Nyhetsanvändning minst 3 dagar/vecka 2019 samt 

under coronapandemin 2020 

 

Källa: Myndigheten för press, radio och tv 

Svenska mediebolag med fokus på nyheter har 

också märkt av en markant ökning av 

efterfrågan, där vissa rapporterats haft 

tusenprocentiga trafikökningar på sina sidor 

(38). Andelen regelbundna användare av 

morgontidningarnas digitala nyhetssidor 

ökade från 34 % till 43 % av befolkningen, 

vilket är den högsta uppmätta andelen 

någonsin (33). Därtill har många enskilda 

nyhetssajter uppvisat drastiska ökningar av 

antalet besök på sina sidor: under första 

hälften av mars hade Aftonbladet 83 %, Omni 

90 % och Svenska Dagbladet 115 % fler 

besökare. Den största ökningen inom alla 

nyhetsmedier sågs för public service, där både 

svt.se och nyhetsprogram som Rapport och 

Aktuellt hade dramatiskt högre antal 

besökare och tittare under mars och april 

2020 jämfört med 2019 (33). Även lokala 

nyhetssajter har sett ökad trafik; Leeads 

rapporterar att trafiken på deras lokala 

nyhetssajter har ökat med runt 55 %. Enligt en 

undersökning från Schibsted använder 46 % i 

åldern 18–54 främst digitala nyhetstidningar 

när de vill få information om coronapandemin 

(14).  

Det finns dock ett stort åldersgap beträffande 

hur traditionella nyhetskällor har använts 

under pandemin. Personer under 25 års ålder 

har varit betydligt mindre benägna att vända 

sig till källor som public service samt kvälls- 

och morgontidningar än de som är 25 eller 

äldre (33). Ur ett socioekonomiskt perspektiv 

har också personer som är bosatta i utsatta 

områden varit mindre benägna att vända sig 

till traditionella medier än resten av den 

svenska befolkningen och vänder sig istället i 

större utsträckning till sociala och utländska 

medier (39). 

 

2.1.4. Framtida utveckling 
Den kraftiga ökningen av digital interaktion 

och kommunikation, sammanlänkad med 

distansarbete, utbildning, vårdtillfällen och 

social samvaro, förväntas bestå men i 

varierande utsträckning. De digitala vanor 

som befästs under pandemin bedöms även 

framöver vara betydande inslag i 

kommunikation, interaktion, tjänsteutnytt-

jande och tillvägagångssätt inom såväl yrkes- 

som privatlivet. När pandemirestriktionerna 

och samhällsspridningen minskar förväntas ett 

nytt normalläge etableras gällande digitala 

levnadsvanor, där en allt större del av 

interaktion, kommunikation och genomförs 

digitalt. Undersökningar visar att i sin helhet 

har övergången till ett alltmer digitalt 

interaktionsformat fungerat väl, trots de 

begränsningar digital kommunikation medför. 

Begränsningarna är särskilt påtagliga inom 

vissa sektorer och yrkesgrupper, som 

exempelvis vid vård av multisjuka äldre eller 

vid svår psykisk sjukdom, där fysisk närvaro 

har betydande praktisk och psykologisk 

betydelse.  

 

Den digitala interaktionen och kommunika-

tionen har fått synnerligen stort genomslag 

inom arbetslivet. Digitala arbetsmodeller 

förespås öka framgent, inte minst vad gäller 

kommunikationsmetoder och arbetsupplägg. 

Aktuella data och genomförda under-

sökningar indikerar att fler kommer att arbeta 

mer på distans efter att pandemin är över; 

exempelvis uppger 41 % i en internationell 

studie genomförd av Gartner att de troligen 

kommer att arbeta på distans åtminstone en 

del av tiden efter covid-19, jämfört med 30 % 
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före pandemin, och 82 % av företagsledarna 

planerar att tillåta hemarbete i högre 

utsträckning när pandemin är över än innan 

utbrottet (40) (41). I svensk kontext uppger i 

en undersökning från Tele2 och Kantar Sifo 

40 % av de svenska arbetstagarna att de 

kommer att arbeta mer på distans efter 

pandemin (9). Därtill framkommer i en 

undersökning utförd av Europeiska institutet 

för beteendevetenskaplig analys att två av tre 

uppskattat att jobba hemifrån under 

pandemin, samt att 1 miljon människor i 

Sverige vill fortsätta arbeta hemifrån när 

smittspridningen avtagit. Undersökningen 

påtalar vidare att arbetslivets struktur 

sannolikt kommer förändras mot en mer 

flexibel, individanpassad och projektbaserad 

struktur (42). Andelen företag som även när 

pandemin är över avser att öka användningen 

av virtuella konferensverktyg för möten ligger 

på 64 %. Vidare är affärsresandet på nedgång; 

enkäten visar att 61 % av företagen planerar 

inför en framtid med färre affärsresor, medan 

59 % uppger att de planerar att generellt dra 

ned på fysiska mötestillfällen (43).  

 

Social samvaro kommer sannolikt i högre 

utsträckning än distansarbete, utbildning, 

vård, och e-handel återgå till fysisk form, då 

all kommunikation och interaktion inte kan 

ersättas med digitala medel. Värden som 

uppstår vid fysisk närvaro är svåra att 

replikera i och med de digitala lösningarnas 

begränsningar i förmedling av sinnesintryck. 

Däremot är prognosen ändå en fortsatt högre 

användning av digitala medel för gemenskap 

och socialt umgänge, till följd av att en 

betydande mängd människor blivit introdu-

cerade för och familjära med de digitala 

möjligheterna och alternativa kommunika-

tionssätten. Där fungerande alternativ har 

etablerats, exempelvis kommunikation 

obunden av geografi, kan gynnsamma effekter 

för gemenskap och samvaro uppstå efter 

coronapandemin.  

 

De beteende- och vanemässiga förändringar 

pandemin fört med sig indikerar en fortsatt 

mycket hög nyttjandenivå av digitala tjänster, 

även om en viss tillbakagång kan förväntas i 

och med pandemins avmattning. I en 

undersökning genomförd av PC för alla 

framgår det att 50 % av de som börjat 

använda mer digitala tjänster kommer 

fortsätta göra det efter att coronarestrik-

tionerna försvinner (16). Givet att nya 

målgrupper, främst äldre, har introducerats 

för digitala tjänster och i hög grad även 

anpassat sitt konsumtionsbeteende är 

bedömningen att de digitala tjänster som 

underlättar vardagen kommer se ett fortsatt 

nyttjande framöver. Den framtida utveck-

lingen för nyttjandet av digitala tjänster inom 

e-handeln och kultursektorn berörs var för 

sig i avsnitt 3.2 respektive 3.3. 

 

Inom vården kommer beteendeföränd-

ringarna sannolikt att hålla i sig och bidra till 

att förnya hälso- och sjukvården på ett 

bestående sätt, inte minst då digitaliseringen 

är en viktig del i omställningen till nära vård. 

Nya patientgrupper, exempelvis kroniskt 

sjuka äldre människor, har börjat nyttja 

digitala vårdtjänster. I vilken utsträckning 

digitaliseringen kommer bestå beror också på 

verksamhetsområde – vissa lämpar sig bättre 

för digital vård än andra. Det finns dock en 

uttryckt risk i att digitaliseringen tar ett steg 

tillbaka när sjukvården måste fokusera på den 

uppskjutna vården; enligt SKR (Sveriges 

Kommuner och Regioner) krävs det ett aktivt 

arbete på alla ledningsnivåer, från politiken till 

högsta tjänsteledningen och ned i alla 

chefsled, för att fortsätta utvecklingen (30) 

(44). Den framtida utvecklingen för digital 

vård diskuteras vidare i avsnitt 3.4. 

 

Gällande den framtida utvecklingen av digital 

informationssökning förväntas en betydande 

tillbakagång efter pandemin. Som redogjorts 

för ovan har informationssökningen och 
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med sig indikerar en fortsatt 

mycket hög nyttjandenivå av 
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engagemanget ökat betydligt, framförallt i 

pandemins inledande skede. Därefter har 

dock intresset för svenska myndigheters 

information på sociala medier sjunkit 

markant, i synnerhet under det tredje 

kvartalet. Tillväxten för Folkhälsomyndig-

hetens antal följare på Facebook minskade 

från 75 % i kvartal 2 till 8 % i kvartal 3, och för 

krisinformation.se var tillväxten 15 % i kvartal 

2 och bara 2 % i kvartal 3 (45). Även engage-

manget minskade kraftigt för båda Facebook-

sidorna under kvartalet.  

 
Figur 6: Googlesökningar på folkhälsomyndigheten.se och 

de mest populära nyhetssidorna i Sverige, november 2019 

till oktober 2020 (relativt antal där 100 är den högsta 

noteringen under perioden) 

 

Källa: Google trends 

Som illustreras i figur 6 minskade antalet 

sökningar efter nyhetssidor dramatiskt efter 

toppen i mars 2020 och är tillbaka på samma 

nivåer som innan pandemin bröt ut. Dock 

visar detta inte hela bilden av hur många som 

besöker nyhetssidorna, t.ex. kommer mindre 

än 20 % av besöken till aftonbladet.se från 

sökmotorer (46). Istället kommer cirka 80 % 

av besöken direkt till hemsidan (skriver in 

adressen manuellt, har den sparad som favorit 

etc.) – så det är möjligt att allteftersom 

besökarna har vant sig vid att använda 

nyhetssidorna navigerar de till dessa direkt 

istället för via sökmotorer. Trafikdata visar 

däremot också på en minskning av antalet 

besök på nyhetssidorna, t.ex. minskade det 

totala antalet besök på aftonbladet.se med 

19 % och på expressen.se med 21 % mellan 

april och september 2020 (46). Indikationen 

är att största delen av den coronaorsakade 

ökningen av digital informationssökning inte 

kommer att bestå efter pandemin. Även 

antalet tittare för Rapport och Aktuellt gick 

under sommaren ner till samma nivåer som 

2019 (33). Däremot kan man konstatera att 

traditionella nyhetskällor (TV4, de större 

nyhetstidningarna och särskilt public service) 

ser ut att vara de som befolkningen söker sig 

till mest under kriser, vilket är en viktig 

observation inför framtida krisberedskap. En 

hel del av den observerade ökningen är 

relaterad till att det fanns en stor efterfrågan 

av trovärdiga nyheter under pandemins första 

del, vilket leder till att vi förväntas se samma 

mönster i samband med eventuellt framtida 

kriser. Digitalt tillgänglig information blir 

därmed mycket viktig för framtida spridning 

av samhällskritisk information.  

 

Samtidigt finns det kvalitativa skäl till att 

åtminstone en mindre ökning i digital 

informationssökning kan förväntas efter 

pandemin. De grupper som uppvisat minst 

intresse för användningen av digitala 

informationskällor, främst äldre, har under 

krisen uppmuntrats eller varit tvungna att ta 

sig över en tröskel, vilket bör göra att de är 

mer benägna att fortsätta använda sig av dem 

i framtiden. Eftersom många andra digitala 

behov, levnadsvanor och beteenden förväntas 

bestå är det också sannolikt att människor 

kommer fortsätta söka information digitalt.  

 

2.2. Utbud och innovation av 

digitala tjänster 

Även hos organisationer har flera digitala 

företeelser observerats under pandemin med 

en markant ökning av digital informations-

spridning och marknadsföring samt ökat 

utbud av digitala tjänster. Samtidigt som 

krisen har stimulerat många nya innovationer 

för att lösa de utmaningar som uppstått 

riskerar begränsningarna och osäkerheterna 

under pandemin ha lett till lägre innovations-

takt överlag i samhället. Förändringar i utbud 

och innovation av digitala tjänster beskrivs 

nedan uppdelat i följande avsnitt:   

◼ Ökad digital informationsspridning och 

marknadsföring. 

◼ Ökat utbud av digitala tjänster. 

◼ Ökad innovation av digitala tjänster. 

 

2.2.1. Ökad digital informationsspridning 

och marknadsföring 
I och med coronautbrottet och människors 

förändrade beteenden, behov och levnads-

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2020-01-01 2020-07-01 2020-09-012019-11-01 2020-03-01 2020-05-01 2020-11-01

folkhälsomyndigheten.se

aftonbladet.se

expressen.se

dn.se

svd.se



 
 

 

 RAPPORTBILAGA | 15 

 

vanor har myndigheter, ideella föreningar och 

företag behövt öka sin digitala informations-

spridning och marknadsföring. Som tidigare 

beskrivits har den digitala omställningen ökat 

kraftigt i och med corona, och människor 

använder digitala kanaler för att hitta 

information, handla, konsumera tjänster osv. i 

högre utsträckning. Det är tydligt att 

organisationer som tidigare inte informerat 

och kommunicerat digitalt i någon hög 

utsträckning nu har satsat på att nå ut och 

skapa kontakt med människor genom digitala 

och sociala medier.  

 
Figur 7: Länder som använt digitala verktyg för 

samhällsinformation under pandemin 

 

Källa: Världsbanken 

Digitala plattformar har varit en viktig 

kommunikationsväg för samhällsinformation 

under pandemin, både i Sverige och globalt 

(47). Dessa plattformar har gett myndigheter 

möjlighet att nå invånarna med officiell, 

trovärdig och aktuell information samt råd. 

167 av FN:s 193 medlemsländer har använt 

webbportaler, mobilappar och sociala medier 

för samhällsinformation. Ett exempel på detta 

är att Storbritannien lanserade en chattbot på 

Whatsapp som allmänheten kunde använda 

för att få svar på frågor om covid-19 direkt 

från staten. Majoriteten av alla EU-länder har 

också infört smittspårningsappar under 

pandemin och flera av de länder som ännu 

inte gjort det planerar att göra det. Sverige är 

dock ett av få länder som inte planerar att 

göra detta (48). Sådana appar, som kan spåra 

allt från alla platser som individer besöker till 

vilka de träffar, har väckt diskussioner om hur 

datasäkerhet och skydd av den personliga 

integriteten ska hanteras under pandemin 

(49). 

 

I Sverige har det varit tydligt att myndigheters 

kommunikation på digitala och sociala medier 

har ökat kraftigt. Krisinformation.se, som 

förmedlar bekräftad information från svenska 

myndigheter före, under och efter en kris, 

utsågs till Sveriges bästa myndighetssida på 

Facebook (35). Hundratusentals, och ibland 

miljontals, personer nåddes av deras inlägg 

och de var även mycket aktiva med att svara 

på frågor och kommentarer. Det höga antalet 

inlägg under kvartal 2 2020 – 1,16 per dag 

jämfört med 0,56 per dag under helåret 2019 

(35) – kan delvis förklaras genom att de 

förmedlar bekräftad information från andra 

svenska myndigheter och att mängden 

information som kommit ut från myndigheter 

har varit större under krisen, men de har även 

producerat en del eget material.  

 
Figur 8: Antal inlägg per dag från krisinformation.se 

 

Källa: kommunikationsanalys.se 

Också Folkhälsomyndigheten har uppmärk-

sammats för sin ökade kommunikation genom 

digitala och sociala medier. En undersökning 

bland professionella inom kommunikation gav 

Folkhälsomyndigheten högt betyg för sina 

kommunikationsinsatser (50), och de har 

också testat nya metoder som att vända sig till 

influencers för att nå ut med information till 

yngre målgrupper. Exempelvis livesände 

Margaux Dietz en presskonferens om 

coronaviruset på Instagram (51), en live-

sändning som hade fler tittare än tv-

sändningen av samma presskonferens. På så 

86,5 %

13,5 %

Använt

Ej använt

0,56

1,16
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vis nådde myndigheten ut till en målgrupp som 

annars förmodligen inte hade sett presskon-

ferensen. Samtidigt har myndigheten fått 

kritik för att den inte nått ut tillräckligt väl till 

grupper som inte förstår svenska och som 

lever i utanförskapsområden (52). 

 

Ett internationellt exempel på hur sociala 

medier används för att sprida samhällsin-

formation är hur WHO har använt video-

delningsappen Tiktok för att nå ut till yngre 

målgrupper. De har till exempel haft live-

sändningar på plattformen, delat videoklipp 

från sina presskonferenser och släppt en egen 

informationssida (51). 

 

Det finns också negativa sidor kopplat till ökat 

beroende av digitala och sociala medier för att 

sprida samhällsinformation. Sociala medier 

har gjort det lättare att sprida desinformation 

om covid-19 (53). Detta riskerar att göra det 

svårare för myndighetsinformation att nå fram 

till befolkningen eftersom officiell information 

dränks bland allt annat. Företagen bakom de 

sociala medierna har gradvis ökat sina insatser 

för att stoppa spridandet av desinformation. 

Hemarbete för deras anställda har dock 

minskat effektiviteten. Det ökande beroendet 

av artificiell intelligens för att moderera 

innehåll har också stora brister, då den 

artificiella intelligensen som används inte alltid 

kan känna igen felaktig information. Om 

felaktig information sprids snabbt kan också 

den artificiella intelligensen anta att det är den 

informationen som är korrekt, vilket gör 

systemet mer känsligt för manipulation. En 

studie visade att av Twitter lämnades 59 % av 

den felaktiga informationen uppe utan 

varningsmarkering; av Youtube och Facebook 

var det 27 % respektive 24 % (54). 

 

Ideella föreningar har också vänt sig mer till 

digitala och sociala medier. Exempelvis har 

IOGT-NTO-föreningen Brofästet samlat 

länkar till olika digitala evenemang samt filmer 

och bilder på sin hemsida (55). Tanken är att 

hjälpa framförallt äldre att hitta saker att titta 

på när de inte kan gå ut. 

Figur 9: Företag som anger att de på grund av covid-19 

kommer göra förändringar av sin digitala närvaro 

 

Källa: Meritmind 

Även företag har förändrat sin digitala 

information och kommunikation under 

pandemin. 44 % av de svenska företagen 

anger att de på grund av covid-19 kommer 

genomföra förändringar av sin digitala 

närvaro, exempelvis förändrad marknads-

strategi, nya kanaler, omvärderade medieköp 

samt förändringar av processer och organi-

sation (56). En undersökning av McKinsey & 

Company bland chefer tyder på att pandemin 

accelererat deras digitalisering i hur de 

interagerar med kunder och leverantörer 

med 3 till 4 år (57), baserat på den 

genomsnittliga förändringstakten mellan 2017 

och 2019.  

 

Företag har också förändrat hur de kom-

municerar med sina kunder i sociala medier. 

Istället för att direkt försöka sälja sina 

produkter inriktar de sin kommunikation på 

att i högre grad underhålla, stödja och hjälpa 

sina kunder och andra aktörer i samhället och 

på det sättet visa att de bryr sig (58). Ikea 

genomförde sin #stayhome-kampanj, som 

inte visade några av företagets egna produkter 

och uppmuntrade folk att uppskatta sina hem 

mer. Coca Cola donerade utrymme på sociala 

medier för att uppmärksamma ideella 

organisationer. 

 

Organisationers ökade benägenhet att 

använda digitala och sociala medier för 

informationsspridning och marknadsföring 

har implikationer för sannolikheten att olika 

människor ska nås av informationen beroende 

44 %

56 %
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på ålder och socioekonomisk status. Yngre 

målgrupper är mer benägna att söka 

information digitalt och särskilt via sociala 

medier, medan äldre fortfarande i högre 

utsträckning tar del av information via 

traditionella medier som tryckta tidningar, 

radio och tv (59). Detta gör att ökad digital 

informationsspridning och marknadsföring 

kommer leda till att yngre nås av den mer, 

medan äldre riskerar att gå miste om den om 

inte kommunikationen också sker via 

traditionella medier. Ur det socioekonomiska 

perspektivet vänder de som bor i utsatta 

områden sig i större utsträckning till sociala 

medier och utländska nyhetskällor än boende 

i övriga Sverige (39). Därför kan ökad 

kommunikation via sociala medier vara ett 

sätt att bättre nå socioekonomiskt utsatta 

grupper. Samtidigt finns här språkliga aspekter 

på kommunikationen (i vilken grad man 

tillgodogör sig information på svenska) som 

försvårar kommunikationen.  

 

2.2.2. Ökat utbud av digitala tjänster 
Många företag och andra organisationer har 

antingen infört ett digitalt utbud, och således 

gått från att enbart ha en fysisk närvaro till att 

också eller enbart erbjuda sina tjänster och 

produkter digitalt, eller utökat det 

existerande utbudet. Detta kan ses inom 

många olika branscher, såsom dagligvaru-

handel, kultur och nöje, demonstrationer, 

vård och träning. 

 

Coronapandemin har lett till att flera kedjor 

av mataffärer har genomfört satsningar på sin 

e-handel. Ica satsar på en ny e-handels-

plattform och helautomatiska lager för att öka 

sin konkurrenskraft inom området (60), och 

Willys har till exempel börjat installera skåp 

på bensinstationer där kunder ska kunna 

hämta sina matleveranser (61). 

 

Tv- och dataspelsindustrin och streaming-

industrin har båda sett kraftigt ökad 

efterfrågan. Men utbudet av nytt innehåll har 

allmänt minskat, även om utbudet inom 

särskilt filmindustrin i större grad flyttat från 

biografer till digitala tjänster. Filmindustrin har 

alltså anpassat sitt utbud genom att i högre 

grad släppa nya filmer direkt till digitala 

tjänster istället för att först visa dem på 

biografer. Även teatrar, museer och konsert-

föreställningar har i högre grad blivit 

tillgängliga digitalt (16). Exempelvis stängdes 

90 % av alla museer tillfälligt under corona-

pandemin och under samma period ökade 

antalet digitala aktiviteter som museerna 

erbjöd med 15 % (62). Detta diskuteras 

vidare i avsnitt 3.3. 

 

Även andra delar av nöjesindustrin har 

digitaliserat sitt utbud. Exempelvis har 

Nordens Ark i Bohuslän startat en kanal på 

streamingtjänsten Twitch (63) och Chester 

Zoo i Storbritannien har anordnat digitala 

rundturer på Facebook som har varit väldigt 

populära (64).  

 

Stora samlingar i offentliga miljöer, som 

parader och demonstrationer, har under 

coronapandemin flyttat till digitala platt-

formar. Stockholm Pride genomfördes digitalt 

(65) och politiska demonstrationer har flyttat 

till digitala miljöer (66) (67) (68). Digitala 

plattformar och verktyg har också blivit 

viktigare för att förmedla samhällsinformation 

under pandemin. Exempelvis har Youtube 

lanserat en särskild sektion för nyheter om 

covid-19 på sin startsida (14). Vården har 

genomgått en snabb digitalisering när 

patienter har varit mindre benägna att besöka 

vårdcentraler och det har varit viktigt att 

begränsa smittspridning bland vårdpersonal. 

Därför har utbudet av digitala vårdtjänster 

ökat dramatiskt under pandemin (30). Många 

vårdcentraler började erbjuda digitala 

vårdmöten via chatt eller video, och även 

möten inom specialistvården började 

genomföras digitalt. Vårdgivare har också 

utökat möjligheterna för kroniskt sjuka att 

hantera mer av sin vård hemifrån med hjälp av 

digitala lösningar, och antalet appar inom 

sjukvård på Apples App Store ökade med 

9,5 % under kvartal 3 2020 jämfört med 

samma kvartal året innan (11). Digitalisering 

inom vården diskuteras mer i avsnitt 3.4. 
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Figur 10: Antal sjukvårdsappar på App Store 

 

Källa: Statista 

Även träningssektorn har påverkats av 

coronapandemin när folk har hållit sig borta 

från gym och gruppträningspass, och flera 

gymkedjor stängde igen helt under en period 

under våren 2020. Flera av de stora 

gymkedjorna i Sverige, t.ex. Sats (69), Nordic 

Wellness (70) och Friskis & Svettis (71), har 

därför introducerat en blandning av inspelade 

och streamade instruktioner för träningspass 

som kunder kan utnyttja hemifrån.  

 

Ett ökat utbud av digitala tjänster påverkar 

människor olika beroende på ålder och 

geografi. Fler digitala tjänster leder till ett ökat 

utbud för yngre människor som tenderar att 

konsumera mer digitala tjänster, medan äldre, 

som i lägre grad använder internet (72), 

riskerar att gå miste om utbud. Gällande 

geografi kan det ökade digitala utbudet ha två 

motstridiga effekter för olika typer av 

tjänster. Vissa tjänster som kan konsumeras 

helt digitalt, som digital kultur, kan bli enklare 

att konsumera över hela Sverige än de varit 

innan för att utbudet tidigare i större 

utsträckning varit koncentrerat till ett fåtal 

större städer. Samtidigt blir vissa andra 

digitala tjänster, särskilt inom e-handel, enbart 

tillgängliga i större städer där det finns 

tillräckliga skalfördelar för att få logistiska 

lösningar att bli lönsamma. Detta kan minska 

tillgängligheten i resten av Sverige när fysiska 

alternativ samtidigt försvinner; t.ex. är flera e-

handlare inom dagligvaror som mat.se inte 

tillgängliga över hela Sverige. 

2.2.3. Ökad innovation av digitala tjänster 
Covid-19 har inspirerat till tusentals 

innovationer över hela världen (73) när 

villkoren för människors vardag och 

organisationers verksamhet har förändrats 

drastiskt. Samtidigt har villkoren för 

utveckling och innovation påverkats under 

krisen när människor tvingas arbeta hemifrån 

och fysiska möten är begränsade samt 

ekonomisk osäkerhet minskar investerings-

viljan på marknaden. Detta riskerar att kväva 

innovationer när de behövs som mest. 

 

Många av innovationerna som uppstått under 

pandemin strävar till att lösa de nya problem 

som covid-19 och relaterade livsstils- och 

verksamhetsförändringar lett till. Vissa 

innovationer har till exempel syftat till att 

minska smittspridningen genom social 

distansering. Företaget Suunto introducerade 

kartor som visar vilka vägar och områden 

som flest rör sig på så att användaren kan 

undvika trängsel (73). I Stockholm har 

taxiföretagen, som förlorat en stor del av 

kunderna under pandemin, ställt om till att 

köra ut självtester till de som misstänker sig 

ha smittats av covid-19. Under hösten 2020 

levererar taxichaufförerna cirka 5 000 tester 

per dag i Stockholm (74). 

 

Unesco har gjort omfattande satsningar för 

att stödja digitala innovationer under 

pandemin. Bland annat stödjer de utveck-

landet av lösningar för mobilappar som ska 

kunna använda artificiell intelligens för att 

smittspåra samtidigt som individers integritet 

och data ska kunna skyddas. De arbetar också 

med utveckling av ett ramverk som ska hjälpa 

lärare med kompetensutveckling och 

resurser för digital undervisning (75). I Sverige 

utlyste Vinnova en stor satsning på finan-

siering för innovationer relaterade till covid-

19. Söktrycket var högt och många olika 

innovationsprojekt fick finansiering, bland 

annat inom digitalt musiklärande på distans, 

drönarleveranser för hem- och räddnings-

tjänst och digitala fikarum för att motverka 

ensamhet hos äldre (76). 

 

Många turistmål, t.ex. museer, konserter eller 

till och med hela städer, har vänt sig till virtual 

reality när turisterna inte längre kan besöka 
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dem fysiskt. Zoan höll en stor virtuell samling 

och konsert i en virtuell version av 

Helsingborg som hade mer än 700 000 

besökare (73) och det är nu möjligt att gå en 

virtuell promenad genom New Yorks 

botaniska trädgård (77). 

 

Handeln har snabbt behövt hitta lösningar för 

att deras kunder ska kunna fortsätta handla 

samtidigt som smittspridningen hålls nere. 

Många butikskedjor, som Asda, Sainsbury’s 

och Marks and Spencer i Storbritannien, har 

snabbt lanserat och spridit lösningar för 

mobila betalningslösningar som inte kräver 

betalning i kassa, ofta i formen av att en 

mobilapp används för att skanna varor och 

betala för dem. En del affärer har också börjat 

med nya automater där kunder kan handla ett 

mindre urval produkter dygnet runt utan att 

behöva gå in i en butik, t.ex. Aldi Süd i 

Tyskland. Andra butiker experimenterar med 

digitala skyltar som tillsammans med data från 

sensorer och kameror och avancerade 

analyssystem kan bedöma läget i butikerna 

och ge instruktioner till kunderna därefter, 

t.ex. kring att hålla avstånd (78). I Sverige ser 

vi också exempel på andra lösningar, som att 

Kjell & Company har introducerat livesänd 

videoshopping där kunder interagerar i realtid 

med en säljare och kan ställa frågor eller få 

råd för framtida köp (79). 

 

I en studie i Nature Medicine av Budd med 

flera kartläggs hur flera olika digitala 

innovationer har använts i olika länders 

arbete mot pandemin (80). De konstaterar att 

digitala tekniker har använts i många olika 

områden, allt från smittspårning till digital 

vård och samhällsinformation, och att nya 

tekniker testats och kombinerats på ett sätt 

som aldrig har skett tidigare. 

 

Trots det stora antalet innovationer 

relaterade till just covid-19 som observerats 

finns också en risk att innovationer överlag 

minskat i samhället. Arbetet inom många 

organisationer har störts av att inte kunna 

arbeta på arbetsplatserna och det finns en 

omfattande ekonomisk osäkerhet under 

pandemin som påverkar investeringsviljan. 

Inom vissa branscher har istället dramatiskt 

ökad efterfrågan under krisen lett till att 

resurser inte finns tillgängliga för innovation i 

samma utsträckning som tidigare, t.ex. inom 

edtechbranschen och inom sjukvården. Roper 

och Turner (81) har studerat hur innovation 

påverkades av finanskrisen 2008–2010 och 

vad detta kan ge för lärdomar av hur 

innovationer kommer påverkas under och 

efter pandemin. De visar att innovations-

takten överlag gick ner kraftigt under finans-

krisen, framförallt på grund av ekonomisk 

osäkerhet och brist på finansiering, och att 

det tog fram till 2014–2016 innan innovations-

aktiviteten återhämtat sig. Dock visade de 

också att det kan vara stora skillnader i 

innovationstakt mellan olika branscher och 

geografiska områden. 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att 

pandemin lett till omfattande digital inno-

vation för att möta utmaningar relaterade till 

pandemin men att innovationstakten i 

samhället i stort sannolikt är lägre under 

pandemin än innan. 

 

2.2.4. Framtida utveckling  
Det finns mycket som tyder på att effekterna 

på myndigheters, föreningars och företags 

digitala informationsdelning och kommunik-

ation kommer att bli bestående. En grund-

läggande orsak till detta är att pandemin 

snarare påskyndat förändringar som redan var 

planerade, än lett till helt nya förändringar 

enbart på grund av covid-19 (56). Micael 

Dahlén, professor i ekonomi vid Handels-

högskolan i Stockholm, har intervjuats av 

Novus och säger: ”Företagen kommer inte gå 

tillbaka när pandemin passerat, de kommer gå 

vidare med business-as-should-be. Starkare och 

hållbarare” (82). 

 
Trots det stora antalet 

innovationer relaterade till just 

covid-19 som observerats finns 

också en risk att innovationer 

överlag minskat i samhället 
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Eftersom organisationerna sökt sig till digitala 

och sociala medier för att det är där som 

målgrupperna varit, är det rimligt att anta att 

om efterfrågan består så kommer också 

organisationerna att stanna. Som diskuterats i 

tidigare avsnitt förväntas mycket av föränd-

ringarna i digitala behov, levnadsvanor och 

beteenden bli bestående, exempelvis tyder en 

enkät som Kantar genomfört bland e-

handelskonsumenter i Tyskland, Frankrike 

och Storbritannien på att 6 av 10 kommer 

fortsätta handla lika mycket online efter 

pandemin (83).  

 

Även det ökade digitala vårdutbudet tros 

mestadels bestå efter pandemin. Många läkare 

beskriver de förändringar som har skett 

enbart som en accelerering av planer som 

redan fanns (44), vilket tyder på att det 

snarare var en fråga om att övervinna tröghet 

än att det inte finns förutsättningar under mer 

normala omständigheter. Till exempel väntas 

de avdelningar som under pandemin anslutit 

sig för digitala vårdmöten fortsätta vara 

anslutna efter pandemin. Däremot kommer 

naturligtvis många speciallösningar som 

enbart varit riktade mot covid-19 att 

försvinna när pandemin gör det. Den framtida 

utvecklingen för vårdsektorn diskuteras mer i 

avsnitt 3.4.  

 

Inom kultursektorn kommer en stor del av 

utbudet att återgå till att vara fysiskt efter 

pandemin, men en del av digitaliseringen 

förväntas ändå bestå. Inom filmindustrin 

erbjuder biografer möjligheten att titta på 

filmer i ett större format i en särskild miljö 

samtidigt som många filmer fortfarande har 

ett 16 veckor långt ”exklusivitetsfönster” 

innan det släppts till andra format, vilket gör 

att det kan fortsätta vara attraktivt för 

konsumenter (84). Däremot kan det 

konstateras att detta fönster redan innan 

covid-19 har blivit gradvis mindre över tid, att 

streamingtjänster i högre grad producerar 

filmer till sina egna plattformar och att digital 

försäljning av filmer tenderar att vara mer 

lönsamt då de som gjort filmen generellt får 

en större del av försäljningspriset än de får av 

biljettpriset på biografer. Covid-19 kan därför 

ha accelererat en redan existerande trend 

inom filmindustrin mot mer digitalt utbud, 

snarare än ha orsakat något helt nytt 

fenomen. Teatrar, konserter och museer har 

visserligen utökat sitt digitala utbud, men 

detta har istället mestadels gjorts gratis eller 

för välgörenhet. Väldigt få har vågat försöka 

sätta i närheten av samma priser som de 

tidigare satte på fysiska biljetter (85) och en 

stor del av attraktionskraften med dessa 

evenemang är att de upplevs fysiskt och i 

andras närvaro. Därför förväntas dessa efter 

pandemin huvudsakligen återgå till att ske 

fysiskt.  

 

Det kan alltså konstateras att stora delar av 

förändringarna i digital närvaro och digitalt 

utbud förväntas bli bestående men att det 

särskilt inom kultursektorn är troligt att det 

åtminstone delvis blir en tillbakagång till mer 

fysiskt utbud efter pandemin. 

 

Eftersom de specifika utmaningarna under 

covid-19 har varit drivande för många av 

innovationerna under pandemin finns det en 

risk att innovationstakten sjunker när dessa 

utmaningar minskar i betydelse efter 

pandemin. Samtidigt kan den minskning i 

utveckling och innovationer som observerats 

inom andra områden försvinna när ekonomin 

stabiliseras och mer arbete kan ske på 

arbetsplatsen. Arbetsbelastningen i den 

operativa verksamheten kommer också 

minska när den återgår till ett normalläge, till 

exempel inom vård och utbildning samt för de 

leverantörer av digitala lösningar som har haft 

ett stort inflöde av nya användare under 

pandemin. Detta kan stimulera ökade 

innovationer efter att krisen lagt sig. Därför 

finns det två motverkande krafter när det 

gäller innovation även efter corona: 

minskande innovationstryck och ökad 

innovationskapacitet. Roper och Turners 

studie (81) tyder på att innovationstakten kan 

förväntas vara lägre än innan under flera år 

efter krisen men att vissa branscher och 

geografiska områden kan återhämta sig 

snabbare än andra. 
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2.3. Digital infrastruktur, 

utrustning och kompetens 

Digital infrastruktur, utrustning och 

kompetens är förutsättningar för digitalisering 

och har varit av stor betydelse för upprätt-

hållandet av samhällsfunktioner under 

coronapandemin. Ökad digital närvaro under 

pandemin har lett till en stor belastning-

sökning, både nationellt och globalt, på den 

digitala infrastrukturen. Den digitala infra-

strukturen är välutbyggd i Sverige, vilket har 

bidragit till goda digitala förutsättningar för 

omställning till digitala metoder under 

pandemin. Trots detta finns ett ökat behov av 

investeringar, framförallt utbyggnad av 

heltäckande infrastrukturnätverk, för att 

säkerställa jämlik utveckling i hela landet. 

Vidare har digitaliseringen fört med sig ett 

ökat behov av cybersäkerhet. Beroendet av 

digital infrastruktur, digital utrustning och 

digitala lösningar har blivit uppenbart under 

pandemin och lett till ökad sårbarhet för 

säkerhetsattacker. 

 

Behovet av digital utrustning har ökat i takt 

med större andel distanssysselsättning och 

användande av digitala tjänster, med 

investeringar i exempelvis bärbara enheter 

som följd. Tack vare omställningen till ökad 

användning av digitala tjänster och verktyg har 

den digitala kompetensen ökat, både på 

företags- och individnivå. Däremot ses en 

avsaknad av samordnat ledarskap gällande 

digitalisering och digital utveckling, vilket 

gäller både inom företagsvärlden och den 

offentliga förvaltningen.  

 

Konsekvenserna av coronapandemin på 

digital infrastruktur, utrustning och kompe-

tens beskrivs i följande avsnitt:  

◼ Ökad digital kompetens. 

◼ Ökade investeringar i digitala verktyg. 

◼ Ökat behov av digital infrastruktur. 

◼ Ökat behov av cybersäkerhet. 

 

2.3.1. Ökad digital kompetens 
Digital kompetens är en nyckelfaktor för 

omställning till digital verksamhet. Corona-

pandemin har drivit på en ökning av digital 

kompetens i hela samhället, med särskild 

påverkan inom exempelvis vård- och utbild-

ningssektorn. Digital kompetens inom 

studerade sektorer handlar inte enbart om 

den faktiska tekniska kompetensen att 

genomföra ett visst arbetsmoment, utan om 

kvalitativa aspekter som riskerar att gå 

förlorade när det fysiska mötet uteblir.  

 

Inom utbildning blev beskedet om 

distansundervisning i mitten av mars en 

generator för lärares och elevers användning 

av digitala medel. De svenska skolorna hade 

även innan pandemin tillgång till många digitala 

verktyg och lösningar, men implementerings-

graden var varierande och i regel låg. I och 

med en forcerad övergång till digitala verktyg, 

som i vanliga fall tar flera år, har 

kunskapsnivån och den digitala kompetensen 

utvecklats, med större digital mognad och 

högre kompetens som resultat (86). Däremot 

handlar den digitala kompetensen inom 

utbildningsväsendet inte enbart om faktiskt 

teknikkunnande, utan även i hög grad om hur 

undervisningen och pedagogiken som helhet 

blir förändrad utan de fysiska begränsningar 

och den kommunikation fysisk utbildning 

medför (87). 2018 bedömde svenskar sig 

även, i högre grad än OECD-genomsnittet, 

vara i behov av fortsatt fortbildning gällande 

digital undervisning, vilket tydliggör behovet 

av ett kunskapslyft inom digital pedagogik.  

 

I vård- och omsorgssektorn upplever en 

betydande del av läkarna att de inte kan möta 

patienternas behov på ett adekvat sätt genom 

de digitala medel som finns att tillgå. 63 % av 

läkarna uppger i en undersökning utförd av 

Läkarförbundet med anledning av corona-

pandemin att de inte kan erbjuda god vård i 

samma utsträckning digitalt som fysiskt. Detta 

förklaras med att de digitala vårdmötena inte 

är optimala i relation till den åldersgrupp de 

riktar sig till (88). Ett akut behov av 

kunskapslyft, utbildning inom digital konsul-

tation och konsekvensbedömning gällande 

hur och vilka digitala kanaler som ska 

användas har uppstått (89). Även inom vård- 

och omsorgssektorn är kompetensen därmed 

kopplad till faktorer utöver det tekniska 

kunnandet, där framförallt äldre, multisjuka 

eller personer med funktionsvariationer på 
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gruppnivå inte kan bemötas på ett fullgott sätt 

med de digitala metoder som står till buds. 

 

I och med beteendeförändringarna kopplade 

till restriktioner och rekommendationer har 

en generell kunskapshöjning inom digitali-

sering skett. I Postnords e-barometer uppgav 

84 % av de svarande att de upplevde 

Swishbetalning som ganska eller mycket 

enkel, vilket antyder en kompetenshöjning i 

användandet av digitala betalningsmedel (90). 

Ökningen i användningen av digitala tjänster 

och attityden gentemot dessa, vilket antyds 

exempelvis i och med ökningen av 

Swishanvändning i gruppen 65 år och äldre, 

talar för en bestående förändring i kompetens 

och beteendemönster. Den digitala 

kompetensen har därmed ökat bland 

befolkningen, särskilt bland grupper som 

tidigare haft begränsad kontakt med digitala 

hjälpmedel.  

 

I den kontexten blir tillgänglighets- och 

delaktighetsperspektivet särskilt viktigt att 

belysa. För grupper som saknar digital 

kompetens blir tillgången till potentiellt 

livsnödvändiga tjänster mer begränsad när fler 

tjänster blir digitala. Vidare spelar socio-

ekonomisk tillhörighet en betydande roll vid 

anskaffandet av digitala verktyg och är därmed 

en parameter inom utvecklingen av digital 

kompetens. Av den lilla gruppen icke-

användare av internet, som uppgår till 6 % av 

befolkningen, uppger 20 % att anledningen till 

att de inte använder internet är krånglig 

teknik eller att de saknar kompetens. Detta 

kopplar även till utformningen av tjänster och 

verktyg, som inte alltid är anpassade för att 

möta vissa gruppers behov, exempelvis vid 

funktionsvariation. 46 % uppger ett ointresse, 

vilket delvis kan antas innefatta okunskap och 

avsaknad av introduktion till digitala verktyg. 

Därtill uppger endast 3 % att tillgången till ett 

digitalt verktyg, som mobil, dator eller 

surfplatta, som orsak till att de inte använder 

internet. Lika stor andel uppger att kostnaden 

var den primära orsaken, vilket innebär att 

låginkomsttagare och pensionärer oftare 

tillhör icke-användare av internet (91). 

Sammantaget verkar dock kompetensfaktorn 

vara av större betydelse än tillgången till 

verktyg, och statistiken belyser påverkan av 

digital kompetens – tillsammans med socio-

ekonomiska och åldersmässiga faktorer – på 

förmågan att dra nytta av digitaliseringen.  

 
Figur 11: Främsta skäl att inte använda internet 

överhuvudtaget 

 

Källa: Svenskarna och Internet 

Klyftan mellan dagliganvändarna och sällan-

användarna av internet blir särskilt påtaglig 

när det kommer till kompetens. Av naturliga 

skäl är sällananvändarna den grupp som i 

högre utsträckning behöver hjälp med att 

utföra digitala tjänster. Av dessa uppger 6 av 

10 att de behöver hjälp att installera mobilt 

bank-id, nästan hälften att de behöver hjälp att 

boka läkarbesök och 44 % att de inte kan e-

handla digitalt.  

 

Både inkomst och utbildningsnivå är i hög 

grad avgörande för upplevd digital 

kompetens, men den faktor som i störst 

utsträckning påverkar den digitala kompeten-

sen är ålder. 58 % av personer som är äldre 

än 75 år behöver hjälp att installera mobilt 

bank-id, vilket är en grundförutsättning för att 

ta del av många samhällstjänster. Utnyttjandet 
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av digitala samhällstjänster i Sverige har i hög 

utsträckning varit beroende av e-legitimation, 

och brist på digital kompetens gör alltså att 

äldre har det svårare att ta del av detta (91). 

 

Geografiskt är behovet av hjälp större på 

landsbygden än i städer, vilket delvis förklaras 

av att landsbygdsbor i högre utsträckning är 

icke-användare av internet (9 % respektive 

5 %). Därutöver behöver runt dubbelt så 

många av de som bor på landsbygden hjälp 

med att boka läkarbesök online (8 % av 

stadsbor, 16 % av landsortsbor), e-handla 

(6 % i städer respektive 13 % på glesbygden) 

och betala räkningar digitalt (7 % av 

stadsinvånare och 12 % av de som bor på 

landsbygden).  

 

Digitalt ledarskap, både inom näringsliv och 

offentlig verksamhet, är av betydelse för 

säkerställandet av jämlik digital utveckling. 

Inom företagsvärlden är förutsättningarna för 

effektiv digitalisering, inklusive omställning till 

distansarbete, i hög grad kopplade till digitalt 

ledarskap. Under coronapandemin uppger 

exempelvis 34 % av de tillfrågade i en studie 

om arbetslivet under coronapandemin i 

Sverige att de önskar mer stöd från sin 

organisation kopplat till omställningen.  

 

Rapporten belyser även att trots en hög 

digital kompetens, vilket generellt är fallet för 

de yngre, krävs ett välfungerande digitalt 

ledarskap för en välfungerande digitalisering 

(92). På statlig nivå innebär avsaknaden av 

enhetliga strategier, exempelvis gällande 

digitalisering och tillämpning av digital 

utrustning inom universitetsvärlden, en risk 

att utvecklingen sker ojämlikt både mellan och 

inom olika organisationer. Avsaknaden av 

enhetliga system, exempelvis journalsystem 

inom vården, försvårar överblickbarheten och 

effektiviteten inom vårdsektorn.  

 

2.3.2. Ökade investeringar i digitala verktyg 
Coronapandemin har enligt en undersökning 

utförd av Telia påskyndat digitaliseringen hos 

4 av 10 företag. Särskilt stor är ökningen bland 

stora företag, (93) vilket inneburit en 

avsevärd omställning av arbetsmetoder, 

processer och samverkanssätt. Denna digitali-

seringsförändring är påtaglig i många olika 

sektorer, men i några branscher har 

digitaliseringen accelererat mer än andra: i 

vårdbranschen, där 59 % av företagen uppger 

en ökad digitalisering, i transportbranschen 

med en 56-procentig ökning, samt bland 

företag som erbjuder företagstjänster 

(ekonomi, it, juridik, marknadsföring m.m.) 

där 45 % av företagen har sett en ökad 

digitaliseringsgrad (93). Det stora antal 

företag som ställt om sina arbetsmetoder för 

att möta restriktioner och rekommenda-

tioner till följd av pandemin har skapat ett 

ökat behov av såväl digitala verktyg och digital 

kompetens som ett större tryck på kapacitet 

och digital infrastruktur.  

 

Investeringarna inom företagsvärlden har sett 

en nedgång under pandemin, till följd av 

minskad rörelseomsättning generellt. Detta 

gäller trots digitaliseringsomvandlingen och 

gäller även it-produkter och it-tjänster. 

Nedgången berör framförallt icke-verksam-

hetskritiska it-projekt, medan investeringar i 

utrustning och verktyg som möjliggör 

hemarbete i form av bärbara enheter har 

ökat. Ett större behov av molnbaserade 

tjänster för samarbete, inklusive exempelvis 

videokonferenser, har drivit försäljningen av 

bärbara datorer. För dessa var försäljnings-

ökningen under 2020 8 %, med en hög initial 

uppgång följd av en avmattning (94) (95).  

 

En grundförutsättning för digital verksamhet 

och digitalt deltagande är de elektroniska 

verktyg som möjliggör uppkoppling. Den 

globala efterfrågan på elektronik som mobiler, 

bärbara datorer och surfplattor har gått upp 

till följd av ökat hemarbete i pandemins 

kölvatten. Orderingången på dessa varor 

ökade i juli med 18,2 % i Europa, med 22,2 % 

i USA och med 16,8 % i Kina (96). Även i 

Sverige har en ökning av inköp inom 

hemelektroniksektorn skett, där ökningen i 

juli motsvarade 24 % jämfört med samma 

månad året innan. Den ackumulerade 

försäljningen för 2020 ökade med 13 %, där 

den enda produktkategorin som minskat i 

försäljning är mobiltelefoner. Ett skifte i 

konsumtionsbeteende relaterat till elektronik 

kan skönjas, från arbetsrelaterad konsumtion 

i form av datorer och laptoppar i början av 

pandemin, till nöjesbetonad i form av ökad 
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försäljning av tv-produkter och spel under de 

senare månaderna (97). 

 

Oaktat accelereringen av digitaliseringen har 

det stora tappet i samhällsekonomin och 

nedgången i hushållens konsumtion slagit hårt 

mot många företag, vilket speglas även i 

investeringar i digitala verktyg och digital 

utrustning. På grund av minskad försäljning 

och framtidstro har företag sett sig tvungna 

att minska sin budget, även för investeringar i 

digitala verktyg och digital utrustning, trots att 

ökad it-användning i många fall är avgörande 

för fortsatt affärsverksamhet. Därmed 

förväntas företagens it-investeringar minska 

till följd av pandemin, särskilt gällande 

transformativa och företagsutvecklande 

produkter och tjänster (98). Trots att 

investeringsbenägenheten bland företag gått 

ned på kort sikt, förväntas betydande 

investeringar i digitala verktyg och digital 

infrastruktur bli aktuella efter krisen. Radar 

Ecosystems Specialists  beräknar att it-

budgetarna kommer vara tillbaka på samma 

nivå som 2019 under sista kvartalet 2021, och 

enligt en undersökning utförd av Telia uppger 

samtliga stora och medelstora bolag och 6 av 

10 småföretag att de kommer investera i 

teknik de närmaste två åren (94) (93). 

 

Också inom offentlig sektor har 

arbetsomställningen och digitaliseringsgraden 

förändrats kraftigt. Offentlig verksamhet 

uppskattas öka sina totala it-investeringar 

2020, enligt Radar Ecosystems Specialists 

beräkningar. Staten förväntas öka sina it-

investeringar med 0,8 %, regioner med 3,7 % 

och kommuner med 2,6 %. Den största 

ökningen sett till branscher sker inom vård- 

och omsorgssektorn, med en totalökning på 

5 % (94). Enligt en uppskattning av Sveriges 

Kommuner och Regioner, SKR, kommer det 

även framöver krävas omfattande investe-

ringar i teknisk utrustning för att kommu-

nerna och regionerna ska kunna möta 

behovet av digitala tjänster. Behovet av 

ytterligare statligt stöd till följd av den av 

pandemin accelererande digitaliseringen 

uppges vara betydande. Exempelvis beräknas 

endast tekniska investeringar vid en 

digitalisering av socialtjänsten uppgå till 14,5 

miljarder (99). Särskilt i relation till kommu-

nernas och regionernas väsentligt skilda 

ekonomiska premisser är en statlig investe-

ringsmodell nödvändig för att säkerställa 

geografiskt jämlika förutsättningar. Vidare är 

offentliga myndigheters it-system ofta 

obsoleta och eftersatta, vilket Riksrevisionen 

påtalar i sin rapport ”Föråldrade it-system – 

hinder för en effektiv digitalisering”  (100).  

 

I termer av socioekonomiska och ålder-

smässiga skillnader i möjligheterna till digital 

delaktighet verkar tillgång till utrustning och 

resurser för inköp av verktyg och enheter 

vara av relativt sett liten vikt. Detta trots att 

gruppen som lider av digitalt utanförskap i 

högre utsträckning är låginkomsttagare, 

ensamstående och pensionärer. Endast runt 

0,2 % (91) uppger kostnaden som anledning 

till att de inte använder internet. Relaterat till 

utbildningssektorn har 95 % av svenska elever 

tillgång till en dator de kan använda för skol-

uppgifter, vilket är högre än OECD-snittet på 

motsvarande 89 % (101). Därtill är det vanligt 

att skolor delar ut datorer till elever, inte 

minst på gymnasienivå. Inom ramen för 

arbetet med likvärdiga förutsättningar ingår 

tillgång till digital utrustning, och exempelvis 

förser Stockholms stad alla gymnasieelever 

med en laptop för skolarbete (102). I 

kombination med att grundskolan varit öppen 

under coronapandemin har därför tillgång till 

verktyg inte varit ett signifikant hinder för 

delaktighet i undervisning under pandemin. 

Även vad gäller tillgång till andra kritiska 

tjänster i digitalt format, som vård, bank, 

handel och så vidare, framstår införskaffandet 

 
Trots att investerings-

benägenheten bland företag 

gått ned på kort sikt, förväntas 

betydande investeringar i 

digitala verktyg och digital 

infrastruktur bli aktuella efter 

krisen 
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och tillgången till verktyg vara ett betydligt 

mindre problem än kunskapen om hur man 

tar del av dessa tjänster.  

 

2.3.3. Ökat behov av digital infrastruktur 
Den digitala infrastrukturen och hushållens 

tillgång till internetuppkoppling har, i 

synnerhet i samband med nedstängningar och 

begränsningar av fysisk närvaro till följd av 

coronapandemin, blivit en förutsättning för 

att kunna genomföra och ta del av grund-

läggande samhällstjänster. Det uppskattas att 

cirka 60 % av världens befolkning har tillgång 

till internet 2020, en ökning med 7 % från 

2019, men variationen mellan regioner och 

länder är stor. I vissa regioner är tillgången till 

internet fortfarande låg, särskilt i Afrika där 

endast cirka 34 % av befolkningen har tillgång 

till internet. Med vissa undantag varierar 

hushållens tillgång till internet i Asien mellan 

48 % och 72 %. I Nordamerika har 88 % 

tillgång till internet, och i Sydamerika 72 %, 

men även här är variationen stor mellan 

länder. Den i särklass högsta internet-

penetrationen återfinns i norra och västra 

Europa (95 % respektive 92 %), med undantag 

för enstaka länder som Sydkorea och 

Saudiarabien där tillgången är 99 % respektive 

96 % (103). 

 

Enligt Internationella teleunionen ökade 

internetanvändningen globalt med cirka 30 % 

till följd av coronautbrottet (104), och ett 

antal förändringar i användningsmönster 

under dagen har skett (105). Föranlett av 

ökad närvaro i hemmet har ett skifte från 

företagstrafik till hushållstrafik skett i 

internetanvändning på global nivå, med en 

samtida ökning av fast bredband jämfört med 

mobila nätverkslösningar. Förutsättningarna 

både till ökad digitalisering och hantering av 

denna ser mycket olika ut beroende på 

geografi, där exempelvis östra Afrika har en 

uppkopplingsgrad på 18,7 %, medan 90 % av 

hushållen i EU-27 har tillgång till internet (106) 

(107). Vidare har olikheter i de nationella 

coronarelaterade restriktionerna haft olika 

inverkan på nätverksfunktionalitet, där 

gradvisa nedstängningar har haft mindre 

märkbar effekt i termer av snabbhet och 

fördröjningar. Även sett till skillnader i 

nationell robusthet bedöms den globala it-

infrastrukturen överlag ha uppvisat höga 

nivåer av motståndskraft trots de omfattande, 

plötsliga belastningarna efter coronavirusets 

utbrott.  

 

I en svensk kontext ökade internetanvänd-

ningen kraftigt från och med vecka 12, då 

allmänna rekommendationer om hemarbete 

infördes.. I statistik tillhandahållen av Netnod, 

som driver centrala internetknutpunkter i 

Sverige, syns den kraftiga ökningen av 

internettrafik i och med de coronadrivna 

beteendeförändringarna. En markant ökning i 

mars följs av högre nivåer av internettrafik 

under våren, för att mattas av under 

sommaren och återigen stiga under hösten. 

 

Telia och IP-Only uppger båda en kraftig 

trafikökning i sina nät föranledd av 

rekommendationerna om minskad rörelse 

och därmed en ökning av hemarbete, distans-

studier och streaming. Enligt uppgifter från 

Telia ökade datatrafiken i deras fasta nät med 

mer än 30 %, och motsvarande siffra för 

mobilnäten var 15–20 %. Under det första 

kvartalet ökade därtill Telias penetration av 

bredband i öppna stadsnät i Sverige med 40 %, 

vilket är en tydlig indikation på vikten av 

bredband i en alltmer uppkopplad tillvaro 

(108). IP-Only såg en nättrafiksökning på 29 % 

under veckan som följde efter uppmaningen 

om hemarbete, med en ökning på 60 % under 

dagtid och 20 % under kvällstid, vilket även 

belyser de förändringar sett till användning 

 
Förutsättningarna både till 

ökad digitalisering och 

hantering av denna ser mycket 

olika ut beroende på geografi, 

där exempelvis östra Afrika har 

en uppkopplingsgrad på 

18,7 %, medan 90 % av 

hushållen i EU-27 har tillgång 

till internet 
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över dygnet som skett under corona-

pandemin (109). Även Tele2 har noterat en 

ökning i sina kunders privata fasta bredbands-

abonnemang, där uppgången var 21 %, med en 

mindre ökning på 3 % av mobil dataför-

brukning. Utöver nätverksbelastningen har 

uppgången av rösttrafik varit markant, både 

sett till antal och samtalslängd – operatörerna 

Tele2, Telenor och Telia uppger samtliga att 

uppgången av röstsamtal varit tvåsiffrig (110).  

 

Sverige har klarat omställningen till digitalt 

arbete, digital utbildning samt digitala tjänster 

och interaktionssätt förhållandevis väl, delvis 

tack vare en hög digitaliseringsgrad innan 

pandemin, innefattande välutbyggd infra-

struktur inklusive användning av molntjänster 

(111). En väsentlig del av möjligheterna att 

genomföra ökad samhällsdigitalisering är 

sammanlänkade med uppkoppling och 

infrastruktur både gällande bredband och 

mobila tjänster. Andelen uppkopplade hushåll 

i Sverige är 98 %, vilket är högt i internationell 

jämförelse, (112) och därtill har mer än 8 av 

10 hushåll tillgång till höghastighetsbredband 

(100 Mbit/s eller snabbare) enligt Post- och 

telestyrelsen (113). Trots den generellt höga 

digitaliseringsgraden finns det stora skillnader 

mellan stad och landsbygd i både typ av 

uppkopplingsgrad, bredbandstyp och hastig-

het, där endast 4 av 10 hushåll på landsbygden 

har tillgång till snabbt bredband (114) (115). 

De geografiska och regionala skillnaderna 

gällande internetuppkoppling för med sig en 

inneboende risk för ökad ojämlikhet.  

 

Förutom de geografiska och regionala 

aspekterna är avsaknad av internet-

uppkoppling i Sverige kopplad till ålders-

mässiga och socioekonomiska faktorer. Enligt 

rapporten Digitalt utanförskap 2020 Q1 

utgiven av stiftelsen Svenskarna och internet, 

har 73 % av de som är äldre än 75 år tillgång 

till internet. Grupper som på olika sätt ofta 

lever i någon form av utanförskap – 

exempelvis personer med funktionsvaria-

tioner, äldre, ensamstående eller låginkomst-

tagare – använder mer sällan digitala tjänster, 

och utanförskapet riskerar därmed att bli 

ännu större. Bland sällan- och aldrig-

användarna av internet har endast runt hälften 

tillgång till internetuppkoppling hemma (91). 

Inom studerade sektorer, det vill säga 

vårdsektorn, handelssektorn, utbildnings-

sektorn och kultursektorn, har behoven av 

digital infrastruktur tagit sig olika uttryck. 

Inom vården uppges behovet av en utbyggd it-

infrastruktur som är mer ändamålsenlig vara 

av särskild vikt framöver när de digitala 

mötena väntas öka (116). It-lösningarna har 

inte varit fullt utbyggda för den uppskalning 

och samordning som krävts i samband med 

pandemin, och investeringarna bedöms öka 

för att kunna möta behovet och den 

vårdskuld som uppstått. Handelssektorn har 

accelererat omställningen till ett digitalt 

tjänsteutbud, med stora ökningar av e-handel, 

vilket syns både i den digitala och logistiska 

infrastrukturen. Även partihandeln förväntas 

ställa om till mer automatiserade processer 

med ökade infrastruktursatsningar som följd, 

och detsamma gäller industriella verksam-

heter. Konsumtionen av digital kultur och 

underhållning under pandemin har ökat 

kraftigt, där exempelvis Netflix och Youtube 

såg så stor ökning i andel användare att 

aktörerna begränsade upplösningskvaliteten 

för att minska belastningen på nätet (117). 

Även inom utbildningssektorn har digitali-

seringsomställningen varit oerhört stor, och 

utbyggnaden av infrastruktur på skolor och 

högskolor, inklusive implementering av 

regeringens digitaliseringsstrategi, har 

accelererat som en konsekvens av 

coronapandemin (118). 

 

2.3.4. Ökat behov av cybersäkerhet 
I och med digitalisering och ökat beroende av 

digital kommunikation ökar sårbarheten för 

cyberangrepp. Den snabba omställningen till 

digital verksamhet som coronapandemin fört 

med sig har lett till att företag och 

organisationer ställts inför en betydande 

omstrukturering av sin verksamhet och 

därmed även cybersäkerhet – från tonvikt på 

företagsnätverk och hårdvara för perimeter-

försvar, intern nätverksövervakning och 

kontrollerad användaråtkomst, till att varje 

enskild enhet måste skyddas. I och med 

decentraliseringen är det inte enbart 

enheterna som måste skyddas, utan 

användarna blir i högre grad ansvariga för 

cybersäkerheten (119).  
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Hastigheten på omställningen har inneburit en 

exponering för säkerhetsattacker. Organisa-

tioner har därtill tvingats lägga fokus och 

resurser på operationskritisk verksamhet, 

vilket har inneburit att deras infrastruktur i 

vissa fall lämnats exponerad (120). Fenomen 

som nätfiske, id-stölder, läckta dokument och 

andra cyberattacker har ökat i och med 

coronapandemiutbrottet. Under tre veckor i 

april–maj dokumenterade det globala it-

säkerhetsföretaget Check Point 192 000 

cyberattacker per vecka relaterade till 

corona, främst i form av mejl från nätfiskare, 

exempelvis med WHO som påstådd 

avsändare eller löften om lättillgängliga 

skyddsmasker, vilket motsvarar en 30-

procentig ökning relaterat till föregående tre 

veckor (121). I företagsvärlden syns 

uppgången också; 86 % av deltagarna i en 

studie utförd av cybersäkerhetsföretaget 

Bitdefender uppgav att mängden säkerhets-

attacker ökat i samband med övergången till 

distansarbete (122). Google rapporterade i 

mitten av april att 18 miljoner corona-

relaterade bedrägerier, nätfiske och skadliga 

mejl skickades via Gmail, och antalet skadliga 

webbsidor relaterade till corona har ökat 

med flera tusen (123).  

 
Figur 12: Säkerhetsincidenter per 1 000 datorer 

 

Källa: Truesec 

Även på nordisk nivå har de digitala 

incidenterna ökat avsevärt under pandemin, 

enligt KPMG. Angreppen på informations-

säkerhet förklaras ha ökat till följd av de 

förändrade arbetsmetoderna med distans-

arbete, då organisationerna inte varit 

tillräckligt förberedda för övergången och 

därmed är mer sårbara för attacker, 

exempelvis på grund av att medarbetare är 

utspridda och använder nätverk med 

varierande säkerhetsnivå (124). Enligt it-

säkerhetsbolaget Truesec beräknas cyber-

attackerna drabba 8 av 10 svenska företag 

under 2020 med en sammantagen kostnad på 

cirka 22 miljarder kronor. Även Truesec 

noterade en kraftig ökning av cyberangrepp i 

Sverige i samband med utbrottet av covid-19, 

med månatliga ökningar på upp till 67 % (125). 

Cyberattacker kan få omfattande konsek-

venser för enskilda verksamheter, som 

belyses i fallet där säkerhetskoncernen 

Gunnebo blev utsatt för en omfattande it-

attack under sommaren 2020. Över 38 000 

filer, varav många sekretessbelagda uppgifter 

såsom SEB:s larmsystem och uppgifter om 

riksdagens låsanordningar, läckte ut i 

offentligheten (126). De ekonomiska konsek-

venserna för företaget har varit enorma, med 

en minskning i orderingång motsvarande 38 % 

och en omsättningsminskning på 26 % under 

kvartal 3 (127). I ljuset av de ökade it-

attackerna och den förväntade ökningen av 

distansarbete estimeras nordiska företags 

investeringar i cybersäkerhetslösningar och 

relaterade tjänster öka något under 2020, 

jämfört med 2019. Ökningen sker trots en 

generell minskning av it-investeringar, vilket 

illustrerar vikten av cybersäkerhet (98).  

 

I rapporten ”Cybersäkerhet i Sverige – hot, 

metoder, brister och beroenden” uppmärk-

sammas att många myndigheter har bristfällig 

cybersäkerhet, vilket i förlängningen utgör ett 

reellt samhällsproblem (128). Ett flertal 

samhällsviktiga funktioner – som vatten-

reningsverk och elproducenter vilka är 

uppkopplade mot internet – har föråldrade it-

system, vilket även gäller flertalet 

myndigheter. Cyberangrepp på denna typ av 

instanser hade potentiellt medfört stora 
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samhällsimplikationer, varför det är nöd-

vändigt att utöka investeringarna i 

cybersäkerhet på nationell nivå. Under 

coronapandemin har sjukvårdssektorn varit 

särskilt utsatt för cyberangrepp (129). 

Hackare har utnyttjat rädslan hos 

allmänheten, den stora mängd osäkerhet runt 

coronavirusets uppkomst och spridning, 

stängda gränser och det ökade beroendet av 

digitala medel för att utföra cyberattacker och 

sprida desinformation. Hoten kopplade till 

cyberangrepp utgörs av mångfacetterade 

hotbilder kopplade både till kriminella 

grupperingar och statliga aktörer, vilket 

medför en stor variation i angriparnas 

kunskapsnivå och uthållighet. Vidare har 

coronapandemin föranlett att både enskilda 

individer, företag och statliga instanser förlitar 

sig på fungerande teknik och digital 

infrastruktur, vilket visar på risken som utgörs 

av cyberattacker (128). 

 

Förutom säkerhetsrisker på nationell och 

företagsnivå föreligger risker för privat-

personer. Enligt polisen är äldre och personer 

med funktionsnedsättningar mer brotts-

utsatta gällande digitala angrepp som 

bedrägerier och nätfiske. Fenomenet hänger 

med största sannolikhet ihop med ovana vid 

internetanvändning och okunskap om 

existerande hotbild. Sett till den markanta 

ökningen av coronarelaterade cyberattacker 

uppstår en ytterligare sårbarhet på individ- 

och gruppnivå. Därtill kan läckta person-

uppgifter till följd av cyberattacker vara 

komprometterande för enskilda individer, 

som i fallet med psykoterapiaktören 

Vastaamo i Finland som uppdagades i oktober 

i 2020. Tiotusentals patienter berörs av ett 

dataintrång med efterföljande utpressning för 

att konfidentiella uppgifter inte skulle 

exponeras offentligt.   

 

2.3.5. Framtida utveckling  
Omställningen till digitala lösningar driver 

även ett fortsatt ökat behov av teknisk 

utrustning samt digitala verktyg och tjänster. 

Inte enbart bärbara enheter i form av 

exempelvis datorer är möjliggörare för 

digitaliseringen utan även anslutnings-

möjligheter, inklusive nätverksstöd, Blue-

toothfunktioner och perifera anslutningar, är 

nödvändiga för utökad digital verksamhet. 

Vidare kommer den offentliga förvaltningen 

att behöva investera betydande summor i 

digitala verktyg och omstrukturering av 

arbetsmetodik. Digital infrastruktur är också 

en grundläggande förutsättning för ökad 

digital närvaro i samhället. 

 

Givet att fenomen som hemarbete, ökad 

digital kommunikation, streaming, vård, 

utbildning och andra samhällsbärande tjänster 

åtminstone i någon mån förväntas stabiliseras 

på högre nivåer efter pandemin förväntas it-

infrastrukturen utsättas för hög belastning 

framgent. Kopplat till den snabba digitala 

samhällsomställning som coronapandemin 

fört med sig har behovet av ett välfungerande, 

heltäckande och utvecklat it-infrastruktur-

nätverk blivit alltmer uppenbart. Utbyggnaden 

av fiber sker i hög takt i Sverige, där andelen 

fiberuppkopplingar uppgår till 63 %. 

 
Figur 13: Andel av befolkningen som får sitt bredband hemma från olika källor 
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Detta innebär en minskning av andra typer av 

uppkoppling, såsom ADSL och mobilt 

bredband (91).  

 

Även om den digitala infrastrukturen uppvisat 

relativt hög motståndskraft har ett antal 

svagheter och förbättringsområden blivit 

uppenbara i och med pandemiutbrottet. 

Fortsatta insatser gällande infrastruktur-

utbyggnad kommer alltså att vara aktuella. 

Som branschorganisationen IT & Telekom-

företagen belyser i sin rapport ”Snabbt 

bredband för sysselsättning och tillväxt i hela 

Sverige” har staten en viktig uppgift att fylla 

vid sidan av de kommersiella aktörerna för att 

tillgodose behovet av nationellt heltäckande 

digital infrastruktur (114). Detta har i 

coronapandemins spår adresserats i enlighet 

med regeringens mål om ett fullkomligt 

uppkopplat Sverige 2025 genom flera 

satsningar som gjorts för främjande av 

rikstäckande bredband. Bredbandsutbygg-

naden är en förutsättning för fungerande 

digital infrastruktur, men därtill ses ytterligare 

behov av investeringar i form av exempelvis 

5G-utbyggnad och utveckling av nationella 

molntjänster. I ljuset av den fortsatta 

infrastrukturutvecklingen blir även säkerhets-

aspekter, både lagstiftningsmässigt och 

gällande cybersäkerhet, föremål för ökat 

fokus.  

 

En ökad molnmigrering är att vänta i spåren 

av coronapandemin, där bland annat 20 % av 

företagen i en undersökning av Telia uppger 

att de vill investera i montjänster och 21 % att 

de vill investera i mobila arbetssätt i framtiden 

(93). I diskussionen gällande molntjänster lyfts 

ett antal säkerhetsaspekter, däribland 

sekretess, risk för dataläckor, osäkra 

protokoll, uppdateringsproblem, kryptering 

och inte minst betänkligheter gentemot 

publika moln som drivs av kommersiella 

aktörer. Denna oro är snarare driven av 

lagstiftning och molnleverantörernas möjlig-

heter att ta del av data, än risk för intrång eller 

dataläckor. Den lagstiftningsdrivna oron är 

kopplad till internationella förordningar, 

såsom ”Cloud act” i USA, vilka ger staten 

rättighet att ta del av data lagrade i 

amerikanska moln, även om denna 

information primärt lagras utanför USA. 

Risken blir särskilt påtaglig inom offentlig 

sektor, bland annat inom vård och utbildning, 

som tillhandahåller stora mängder känsliga 

personuppgifter och styrs av strikta 

sekretessregleringar. Därtill betonas risk-

analys, behovet av nationella samordnings-

strategier och vikten av att inte behöva förlita 

sig på globala och kommersiella aktörer i 

krissammanhang. Dessa faktorer är särskilt 

viktiga för samhällsbärande verksamheter 

som sjukvård, myndigheter, universitet, 

banker, energi och telekom (105).  

 

Sammantaget har coronapandemin varit 

grogrund för cyberangrepp av olika allvarlig-

hetsgrad. Det råder bred konsensus om att 

företag och offentlig sektor måste prioritera 

och stärka cybersäkerhetsarbetet. Den ökade 

digitaliseringen och tillförliten till digitala 

lösningar på alla nivåer i samhället 

accentuerar behovet av säkerhetsstrategier 

och ökade investeringar. Därtill krävs 

regulatorisk tydlighet kring tillgång till data för 

främmande makt. 
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3. Digitalisering till följd av covid-19 

inom utbildning, handel, kultur och 

vård

Coronapandemin har haft stor påverkan på 

digitaliseringen i hela samhället, med särskilt 

stor inverkan inom vissa branscher. Omfatt-

ningen av pandemins inverkan och digitali-

seringseffekt på fyra sektorer behandlas i 

följande kapitel: 

◼ Utbildningssektorn 

◼ Handelssektorn 

◼ Kultursektorn 

◼ Vårdsektorn 

 

3.1. Coronapandemins inverkan 

på utbildningssektorn 

Utbildning utgör globalt en stor del av 

ekonomin och stod före pandemin för 11 % 

av de offentliga utgifterna inom OECD (130). 

Coronapandemin har haft betydande effekter 

på utbildningssektorn över hela världen och 

riskerar att leda till ytterligare sociala och 

ekonomiska effekter i framtiden. Hanushek 

och Woessmann har beräknat att de 

ekonomiska konsekvenserna av enbart 

lärandebortfallet under pandemin kan uppgå 

till i genomsnitt 1,5 % lägre BNP under resten 

av århundradet (131). Nuvärdet för en sådan 

minskning är ungefär 69 % av nuvarande BNP 

för ett typiskt land (130). Pandemin har också 

haft andra stora konsekvenser för utbildnings-

väsendet såsom kraftigt minskad inter-

nationell rörlighet bland elever samt 

betydande offentliga investeringar i digitali-

sering av utbildning (130). Samtidigt finns en 

risk för undanträngningseffekter på offentliga 

utgifter för utbildning då BNP sjunkit 

samtidigt som det finns akuta ekonomiska 

behov inom många andra delar av samhället. 

 

Effekterna riskerar också att slå olika baserat 

på socioekonomisk bakgrund och drabba de 

svagaste eleverna mest, då de har mindre 

möjlighet att hantera mindre skolundervisning 

med mer hjälp hemifrån (130). Detta riskerar 

att förvärra redan existerande ojämlikheter i 

de olika ländernas utbildningssystem. 

 

Utbildningssektorn utgör även i Sverige en 

stor del av landets ekonomi, 13,9 % av de 

offentliga utgifterna 2018 (132), och har 

påverkats kraftigt av coronapandemin. 

Regeringen beslutade under våren 2020 att 

gymnasieskolor, vuxenutbildning och högre 

utbildning skulle bedriva utbildning på distans, 

medan för- och grundskolor skulle hålla öppet 

som vanligt (133). Detta krav lättades upp 

under sommaren 2020, särskilt för gymnasie-

skolor, men stora delar av vuxenutbildning 

och högskola har fortsatt ske på distans under 

hösten 2020. Coronapandemin ledde också 

till betydande högre frånvaro i grundskolan 

för både elever och lärare (134). Lärarnas 

Riksförbund har beräknat kostnaden bara för 

förlorad undervisning under pandemin till 5,5 

miljarder kronor (135). 

 

Coronapandemin har också lett till en snabb 

digital omställning inom stora delar av 

utbildningsväsendet både i Sverige och globalt, 

särskilt inom utbildning som riktar sig till äldre 

tonåringar och vuxna (gymnasieskola, vuxen-
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utbildning och högre utbildning) (136). Denna 

omställning har haft betydande effekter på 

användarna av digitala tjänster och produkter 

för utbildning i form av att elevernas närvaro 

och kunskapsutveckling ökat samtidigt som 

lärarnas arbetsbelastning upplevs ha ökat 

kraftigt. Leverantörerna inom edtech-

branschen har också påverkats av den kraftigt 

ökade efterfrågan. Dessutom ställer digital 

distansundervisning krav på elevernas hem-

miljö, tillgång till teknik som internet och 

datorer och kunskap om hur man använder 

tekniken. 

 

3.1.1. Användare av digitala tjänster och 

produkter inom utbildningssektorn 
Unesco bedömer att 90 % av höginkomst-

länder och höginkomstområden och 53 % av 

låg- och medelinkomstländer respektive låg- 

och medelinkomstområden bedrev någon typ 

av distansundervisning under pandemin (137). 

Även en stor del av den kommunalt 

finansierade utbildningen i Sverige ställde 

under våren 2020 om från fysisk till digital 

undervisning, särskilt utbildning för äldre 

tonåringar och vuxna. Den digitala under-

visningen kan antingen ske som fjärrunder-

visning eller distansundervisning. Fjärrunder-

visning innebär att undervisningen sker i 

realtid mellan lärare och elever men att de 

inte befinner sig på samma plats, medan 

distansundervisning innebär att lärare och 

elever är åtskilda i både tid och rum, t.ex. 

genom att eleven ser på videofilmer eller läser 

texter efter instruktion från läraren. I maj 

2020 undervisade 9 av 10 lärare inom 

gymnasieskolan och vuxenutbildningen 

digitalt. Inom grundskolan undervisade 2 av 10 

lärare delvis digitalt, medan den helt digitala 

andelen var mycket liten (134). De flesta 

högskolor och universitet ställde också om till 

mestadels digital undervisning under våren 

2020 (138).  

 

Effekterna av digital undervisning på elevernas 

närvaro ser ut att vara blandade. Skolverkets 

statistik visade på en 35 % lägre frånvaro inom 

gymnasieskolan i maj 2020 jämfört med i 

normalfall (139). 5 av 10 lärare bedömde 

också att den formella elevfrånvaron mins-

kade sedan övergången till digital undervisning 

men samtidigt menade många lärare att den 

faktiska deltagandegraden också minskade 

(134). Även om eleverna alltså formellt sett är 

närvarande, i form av att vara online och 

inloggade i högre grad än de tidigare var 

fysiskt närvarande, kan det vara så att 

eleverna i mindre grad deltar i under-

visningen. Det finns även tecken på att den 

digitala undervisningen påverkar olika 

elevgruppers frånvaro på olika sätt och att 

nyanlända och elever från mindre gynnsam 

socioekonomisk bakgrund snarare har fått 

ökad frånvaro (139).  

 

3 av 4 lärare bedömer att coronapandemin 

kommer ha en negativ påverkan på elevernas 

kunskapsutveckling, och lärarna uppger att 

nästan 30 % av kunskapsinnehållet inte 

kommer hinnas med under vårterminen 

(135). Det ska dock nämnas att det inte 

framgår i vilken utsträckning detta beror på 

digital undervisning eller andra faktorer. Ingen 

markant förändring kunde heller ses i 

betygsstatistiken för gymnasieskolan efter 

vårterminen (140), men eftersom gymnasie-

betygen sätts över en treårsperiod är det 

svårt att ännu se några effekter av den digitala 

undervisningen på betygen. Undersökningar 

tyder på att det är nyanlända och elever med 

särskilda behov som drabbas i form av lägre 

studieresultat, t.ex. de som studerar inom sfi 

eller särvux samt de som omfattas av den s.k. 

gymnasielagen (141). 

 

Det är värt att notera att de effekter som 

förväntas eller observerats av digital 

undervisning under coronapandemin inte 

nödvändigtvis reflekterar de effekter som kan 

förväntas av mer långsiktig implementation. 

Den digitala undervisningen som infördes 

under våren 2020 implementeras med mycket 

kort framförhållning och med den implicita 

eller explicita intentionen att det är en tillfällig 

lösning under pandemin. Det är rimligt att 

anta att detta har lett till andra typer av 

lösningar, av annan kvalitet, än vad som skulle 

införts om digital undervisning hade införts 

långsiktigt och med mer förberedelse. Till 

exempel befaras den digitala omställningen 

inom högskolan under våren 2020 ha lett till 

suboptimala lösningar och riskerar att ge 

många lärare dåliga erfarenheter av 

digitalisering, som i sin tur kan leda till 
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minskad benägenhet att bedriva digital 

undervisning i framtiden (138).  
 

Personalfrånvaron i gymnasieskolan i maj 

2020 var betydligt lägre än i normalfallet 

(142), och övergången från fysisk till digital 

undervisning har enligt lärarna själva lett till en 

högre arbetsbelastning. 9 av 10 gymnasie-

lärare och 7 av 10 lärare inom vuxen-

utbildningen anger att arbetsbelastningen ökat 

sedan coronapandemin (134). Det är dock 

oklart i vilken mån den digitala undervisningen 

i sig lett till högre arbetsbelastning eller om 

det är den snabba förändringen av utbildnings-

form som är orsaken. 

 

3.1.2. Leverantörer av digitala tjänster och 

produkter inom utbildningssektorn 
De utbildningsteknologiska företagens 

(edtechbranschens) omsättning under 2018 

uppgick till 3,7 miljarder kronor, alltså cirka 

1 % av det svenska skolsystemets totala 

kostnader (143). Dessa företag tillhandahåller 

produkter och tjänster relaterade till tre 

kategorier: hårdvara, administration och 

undervisning. 68 % av omsättningen var 2018 

relaterad till hårdvara, 22 % till administration 

och 10 % till undervisning. Detta betyder att 

digitala verktyg för undervisning endast 

omfattar 0,1 % av skolans omsättning och 

påvisar att digitaliseringen av själva 

undervisningen i regel var låg innan 

coronapandemin.  

 
Figur 14: Omsättningsfördelning inom edtechbranschen 

2018 

 

Källa: Swedish Edtech Industry 

Branschorganisationen Swedish Edtech 

Industry uppger att omfattande investeringar 

gjordes av många leverantörer av digitala 

utbildningslösningar för att möta det kraftigt 

ökade behovet under coronapandemin. 9 av 

10 företag inom branschen rapporterade en 

ökad användning och 4 av 10 rapporterade att 

användningen ökat mer än 100 % (143). 

Leverantörerna fick snabbt göra omfattande 

investeringar i förstärkt support, utökad 

teknisk kapacitet och produktion av 

instruktionsmaterial för lärare samtidigt som 

många erbjöd sina tjänster kostnadsfritt till 

skolorna under våren 2020. Detta ledde till 

kraftigt ökade kostnader samtidigt som 

intäkterna i många fall inte ökade eller till och 

med minskade. Stora delar av verksamheterna 

riktades om till att tillhandahålla existerande 

produkter och tjänster snarare än att utveckla 

nya och det finns en risk att pandemin därför 

har haft viss kortsiktig negativ påverkan på 

innovation inom branschen. 

 

Innan coronakrisen visade edtechbranschen 

på stadig tillväxt, både i form av omsättning 

och antal anställda. 59 % av företagen 

rapporterade högre omsättning 2019 än 2018 

och 44 % uppgav att de hade fler anställda 

(143). Paradoxalt har coronapandemin, trots 

dramatiskt ökad användning och behov av 

företagens tjänster, lett till lägre optimism i 

branschen, framförallt på grund av oro för 

kommunernas framtida köpkraft. Investe-

ringsbehovet och investeringsviljan är fortsatt 

hög hos företagen men investeringsviljan 

sjönk något mellan januari och april 2020, 

återigen på grund av oro för kommunernas 

köpkraft. 

 

3.1.3. Digital infrastruktur, utrustning och 

kompetens inom utbildningssektorn 
Sverige hade överlag goda förutsättningar för 

både elever och skolor att övergå till digital 

undervisning innan coronapandemin bröt ut. 

Dock uppgav svenska lärare att de fått i 

genomsnitt mindre förberedelse för digital 

undervisning än lärare i andra länder. 

Samtidigt har krisen ökat skolornas fokus på 

digital infrastruktur och digitala verktyg. 

 

Svenska elever hade betydligt bättre förut-

sättningar för digitala studier än genomsnittet 

inom OECD. 95 % av svenska elever uppgav 

2018 att de har en dator de kan använda till 

skolarbete och 93 % uppgav att de har en tyst 
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plats där de kan studera (101). Däremot finns 

det vissa skillnader beroende på 

socioekonomisk bakgrund där elever från den 

lägsta kvartilen i lägre utsträckning sade sig ha 

dessa förutsättningar, dock fortfarande nästan 

9 av 10. 

 

9 av 10 lärare uppger att tekniken de 

använder för digital undervisning fungerar bra 

eller mycket bra för dem själva och detta är 

relativt lika för alla kommunala utbildnings-

former. Samma andel uppger att den även 

fungerar väl för eleverna, men där skiljer det 

sig mer mellan utbildningsformer där det 

uppges fungera bäst för gymnasieelever men 

sämre för elever inom grundskolan och 

vuxenutbildningen (144). Samtidigt uppgav 

svenska lärare 2018 i lägst grad inom OECD 

blivit förberedda för digital undervisning inom 

lärarutbildningen, och de anser sig mindre 

kapabla än genomsnittet att stödja elevernas 

lärande med digital teknik (101). Lärarna 

uppger istället sig i högre grad än 

genomsnittet fått lära sig använda digitala 

verktyg i undervisningen genom vidare-

utbildning men bedömer sig ändå i högre grad 

vara i behov av fortsatt fortbildning inom 

området. 

 

Rektorerna i Sverige bedömde dock att de 

2018 haft betydligt bättre förutsättningar än 

genomsnittet inom OECD för att bedriva 

digital undervisning (101). Mindre än 1 av 10 

rektorer bedömde att den digitala under-

visningen hindrats av brist på internetåtkomst 

eller digital teknik, och fler än 8 av 10 uppgav 

att effektiva digitala lärplattformar fanns 

tillgängliga, att fortbildningsresurser fanns 

tillgängliga för lärarna att lära sig att använda 

digital teknik samt att lärarna har tillräckligt 

med tid för att integrera digitala verktyg i sin 

undervisning. 

 

Coronapandemin har ökat fokus på 

utvecklingen av lärares digitala kompetens. 

Intresset bland lärare för att utnyttja de it-

stöd som kommuner och lärosäten hade 

tillgängliga ökade dramatiskt, och lärare 

samarbetade i mycket högre grad med 

varandra för att utforma och sprida kunskap 

och erfarenheter kring digital undervisning 

(138). Många hemsidor och mötesplatser på 

sociala nätverk skapades på kort tid för att 

stödja lärarnas kompetensutveckling inom 

digital undervisning, t.ex. Facebooksidan 

”Digital omställning” och hemsidorna Zoom-

Canvas-Kaltura Café (Sunet) och 

SVERD_Corona (SVERD). 

 
Figur 15: It-utgifter för lärosäten och myndigheter 2018, % 

av verksamhetskostnader 

 

Källa: Kjell Nyman, ESO 

Svenska lärosäten inom högre utbildning har 

länge legat efter övriga Myndighetssverige vad 

gäller både it-investeringar och löpande it-

kostnader. Av lärosätenas verksamhets-

kostnader 2014–2016 lades i genomsnitt 

0,8 % på it-investeringar och 6,1 % på löpande 

it-kostnader jämfört med i genomsnitt 2,0 % 

respektive 8,9 % för statliga myndigheter 

generellt (138). Detta kan ha resulterat i lägre 

kapabilitet inom it i den högre utbildningen än 

i samhället i stort men kan också betyda att 

det finns stor potential för utveckling med 

ytterligare investeringar. 

 

Fokus på digitala verktyg ökade dramatiskt 

under våren 2020. Särskilt centralt har 

videokonferenstjänsten Zoom varit på många 

svenska lärosäten, t.ex. för digitala förel-

äsningar. Antalet digitala möten per dag 

genom Zoom på svenska lärosäten ökade 

mycket kraftigt under mars 2020 (138). 

 

Omställningen till digital undervisning har 

också fört med sig ökade säkerhetskrav. 

Under våren 2020 hade flera lärosäten 

problem med sabotage av den digitala 

undervisningen och Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap gick ut och 

varnade för riskerna (145). Den digitala 
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undervisningen ställde också mer krav på 

skolorna att hantera regulatoriska aspekter, 

såsom GDPR (146).  

 

3.1.4. Framtida utveckling inom digital 

undervisning 
Även om den huvudsakliga intentionen är att 

gymnasieskolor ska återgå till fysisk 

undervisning under hösten 2020 så bedriver 

fortfarande många av skolorna sin under-

visning helt eller delvis digitalt. Detta kan bero 

på till exempel lokala smittoutbrott eller för 

att undvika alltför mycket trängsel i 

kollektivtrafiken. Många högskolor och stora 

delar av vuxenutbildningen bedriver också 

fortsatt helt eller delvis sin utbildning digitalt.  

 

Det är i dagsläget svårt att bedöma vilka 

långsiktiga digitaliseringseffekter som 

kommer följa av den digitala omställningen 

inom utbildningsväsendet under corona-

pandemin. Utbildningsupplägget är tradi-

tionellt sett i Sverige i stor utsträckning upp 

till den individuella läraren, särskilt inom 

högre utbildning (138). Coronapandemin 

utgjorde en för Sverige ovanlig situation i den 

bemärkelse att en förändring i under-

visningens praktiska utformning bestämdes 

uppifrån, alltså av staten. Det är möjligt att 

omställningen har hjälpt att överkomma 

motståndet som fanns hos många lärare mot 

digitalisering inom gymnasieskolan, vuxen-

utbildningen och högre utbildning och att 

dessa därför kan bli mer benägna att i större 

utsträckning fortsätta undervisa digitalt även 

när de återigen får större kontroll över 

undervisningens utformning. Dessutom har 

lärarna fått mer kunskap och erfarenhet av 

digital utbildning, och skolorna har investerat 

i mer infrastruktur, kompetens och verktyg 

för att stödja detta. Detta resonemang talar 

för ökad digital undervisning även efter 

coronapandemin. 

 

Samtidigt finns det en risk att det hastiga och 

oplanerade införandet av digital undervisning 

kan ha lett till dåliga erfarenheter hos vissa 

organisationer eller individuella lärare (138). 

Dessa erfarenheter skulle kanske kunnat vara 

bättre under mer gynnsamma förhållanden. 

Detta riskerar att leda till utökat motstånd 

mot digitalisering och lägre digitaliseringstakt 

efter pandemin. Det finns alltså en risk för en 

fragmentering inom utbildningsväsendet där 

vissa kommer fortsätta utvecklas snabbt 

medan andra vill återgå till normaltillståndet 

som var innan pandemin och inte kommer 

vara intresserade att arbeta med digital 

undervisning en lång tid framöver. De 

suboptimala förutsättningarna för omställ-

ningen under pandemin ledde också till att det 

tidigare undervisningsupplägget ofta bara 

hann direkt överföras till ett digitalt format 

snarare än att upplägget kunde anpassas för 

de digitala resursernas egenskaper. Som 

tidigare konstaterats anser sig lärare bli dåligt 

förberedda för digital undervisning genom 

lärarutbildningen. Bristande kunskap om 

digital pedagogik, snarare än kunskap om hur 

it-systemen fungerar, riskerar alltså att 

långsiktigt hämma lärarnas förmåga att 

anpassa undervisningen efter digitala för-

hållanden och således leda till sämre resultat. 

 

Coronapandemin ledde också till en specifik 

typ av digital undervisning i form av fjärr- och 

distansundervisning. Båda dessa former 

innebar i stort att utbildningen helt skedde 

digitalt. Amerikanska forskare har till och med 

föreslagit att ett speciellt begrepp, 

”emergency remote teaching” (ERT), ska 

användas för att särskilja den typ av 

undervisning som varit nödvändig under 

pandemin från annan digital undervisning 

(138). Många studier kring digital under-

visning, och således många av de positiva 

effekter som kunnat påvisas, har snarare varit 

i form av så kallad ”blended learning”, det vill 

säga någon form av blandning mellan digital 

och fysisk undervisning. Där är tanken att 

egenskaperna hos båda dessa undervisnings-

typer ska kunna kombineras för att generera 

bättre resultat än någon av dem kan för sig. 

På grund av den nästan totala nedstängningen 

av den fysiska undervisningen i stora delar av 

utbildningssystemet har användandet av 

”blended learning” under pandemin varit 

mycket begränsad. Detta gör det svårt att 

jämföra effekterna av digital undervisning 

under pandemin med de effekter som kunnat 

påvisas i andra situationer, och effektiviteten 

av den digitala undervisningen under 

pandemin säger inte nödvändigtvis så mycket 

om effektiviteten som kan uppnås med mer 
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välavvägd användning av digital undervisning i 

framtiden. 

 

Det finns alltså anledning att tro att den 

digitala omställningen under coronapandemin 

kommer ha en positiv effekt på digital 

undervisning överlag men att det också kan 

leda till större skillnader i digitalisering mellan 

lärare och lärosäten beroende på erfaren-

heterna under pandemin. Dessutom riskerar 

formatet på den digitala undervisningen som 

coronapandemin tvingade fram leda till att 

slutsatser dras om digital undervisning som 

inte nödvändigtvis speglar den faktiska 

potentialen under mer optimala förhållanden. 

 

3.2. Coronapandemins inverkan 

på handelssektorn 

Den globala detalj- och partihandeln, det som 

i Sverige betecknas som handelssektorn, har 

drabbats hårt av coronapandemin. Den 

globala marknaden inom sektorn upp-

skattades till 70 583 miljarder dollar 2019 och 

väntas minska till 70 101 miljarder dollar 

2020, alltså en minskning på 482 miljarder 

dollar eller 0,7 %. Den bestod 2019 av 

detaljhandelsmarknaden på 21 821 miljarder 

dollar (147) och partihandelsmarknaden på 

48 762 miljarder dollar (148).  

 
Figur 16: Globala handelssektorn 2019 och 2020 

 

Källa: Svensk handel 

Den svenska handelssektorn omsatte 2 485 

miljarder kronor under 2018 (27). 

Handelssektorn i Sverige har lidit stora 

ekonomiska förluster under coronakrisen, 

mycket till följd av hushållens minskade 

konsumtion och allmän avhållsamhet från att 

vistas i folkrika miljöer. Det sammantagna 

intäktstappet beräknas uppgå till 70 miljarder 

kronor under andra kvartalet 2020, och 

110 000 personer av de 600 000 anställda 

inom handeln har omfattats av korttids-

permitteringar (149). Även handelsnettot har 

påverkats av krisen, där importen minskade 

med 11,3 % och exporten med 8,5 % i augusti 

2020 jämfört med augusti 2019 (150). Då 

handel står för 11 % av BNP och 12 % av 

sysselsättningen i Sverige (150), är sektorn 

betydande som samhällsekonomisk gene-

rator. Ett antal stödåtgärder från regeringen – 

i form av bland annat ekonomiska bidrag, 

sänkta hyreskostnader, möjlighet till anstånd 

med betalningar samt korttidspermittering – 

har genomförts för att lindra krisens effekter. 

 

Försäljningsminskningen i handeln var 

historiskt stor under mars och april, för att 

återhämta sig något under juni, juli och 

augusti. Nivåerna är dock fortsatt lägre än 

innan pandemin och detta avspeglas även i den 

svaga konjunkturen och hushållens 

totalkonsumtion, som minskat med 8,1 % 

jämfört med 2019 (149). Myndighets-

rekommendationer om att undvika 

folksamlingar, omgivande länders reseförbud 

och den allmänna nedgången i hushållens 

konsumtion har lett till att framförallt 

gränshandel och stadskärnor sett en drama-

tisk minskning i omsättning. I och med den 

minskade rörelsen uteblir spontanköp, och en 
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generell oro för det ekonomiska läget har lett 

till avvaktan gällande planerad konsumtion. 

Inom handelssektorn syns en tydlig 

uppdelning, där sällanvaruhandeln tappat 

avsevärt i omsättning medan dagligvaru-

handeln har klarat sig betydligt bättre. Vissa 

branscher har därtill varit särskilt utsatta, 

främst mode- och skobranschen, med 

konkurser, likviditetsbrist, varsel och permit-

teringar som några av konsekvenserna av den 

förödande minskningen i intäkter. Andra 

branscher, som matvaruhandel, apoteksvaror 

samt sport och fritid, har däremot haft ökade 

intäkter under pandemin.  

 

Den polariserade tendensen är tydlig även 

inom e-handeln, som har gynnats kraftigt av 

pandemin och bedöms uppvisa en helårs-

tillväxt på 33 % under 2020, men trots detta 

kompenseras inte försäljningstappet inom 

handelssektorn av försäljningsökningen inom 

e-handeln (27).  

 
Tabell 1: Observerade effekter på handelssektorn under 

coronapandemin 

 

Källa: Svensk Handel 

3.2.1. Efterfrågan på e-handel 
De kraftiga förändringarna i konsument-

beteenden som följt av coronapandemin har 

lett till att efterfrågan på e-handel har stigit 

kraftigt samtidigt som företagen svarat på 

detta genom att öka sina utbud av e-

handelstjänster. Ökad e-handelsaktivitet har 

också lett till ökade krav på infrastruktur, 

utrustning och kompetens inom området. 

Redan innan coronapandemin uppvisade e-

handeln stark tillväxt. Under 2019 var den 

totala e-handelsförsäljningen högre än 3 500 

miljarder dollar globalt, en siffra som innan 

coronakrisen förväntades växa till drygt 4 200 

miljarder 2020 och drygt 6 500 miljarder 

2023 (151).   

 
Figur 17: Andel av befolkningen som uppger att de e-

handlar mer under pandemin 

 

Källa: Bazaarvoice 

På global nivå uppger 49 % att de handlar mer 

via digitala kanaler än de gjorde innan corona-

krisen, och 80 % kommer att e-handla under 

2020 (152) (153). Under mars och april i år 

ökade antalet installationer av e-handelsappar 

i Europa med 35 %, vilket är 12 % mer än 

under den tidigare rekordperioden i kvartal 4 

2019. Antalet sessioner i dessa appar ökade 

med en fjärdedel i Europa under perioden 

februari–april och den genomsnittliga intäkten 

per app ökade med 36 % i april 2020 jämfört 

med november 2019 (154).  

 
Figur 18: Ökningen av besök till e-handelssidor globalt 

 

Källa: Statista 
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Antalet besök på e-handelssidor har också 

ökat dramatiskt under våren 2020 (se figur 

nedan). Amazon, som är världens största e-

handelsbolag, noterade 40 % tillväxt i andra 

kvartalet 2020 jämfört med samma period 

2019 (18). I september ökade e-handeln med 

43 % i USA jämfört med 2019 och i augusti 

med motsvarande 42 % (155). 

 

I Storbritannien uppger 71 % att de undviker 

butiker i så hög utsträckning som möjligt, och 

56 % att de kommer handla mer online under 

hösten och vintern 2020 (156). I USA uppger 

67 % att de kommer undvika butiker och 

52 % att de kommer e-handla mer (157). 

 

Förändrade konsumentbeteenden har även 

observerats i Sverige. Fler undviker att gå in i 

butiker (i genomsnitt 30 %), främst äldre där 

83 % uppger att de undviker detta. Istället 

väljer fler att handla på nätet, vilket även gäller 

nya konsumentgrupper som tidigare inte e-

handlat. Efter en initial rekordökning av e-

handeln i början av pandemin har tillväxt-

takten minskat, men ligger fortsättningsvis på 

avsevärt högre nivåer än tidigare med 25 % 

högre försäljning i augusti än samma månad 

2019 (26). Helårsprognosen är en tillväxt på 

33 % i jämförelse med året innan (90).  

 

Sammantaget uppger 77 % av befolkningen att 

de e-handlar, och den största gruppen utgörs 

av kvinnor i åldern 30–49 år, av vilka 86 % 

konsumerade varor online under augusti. 

Under april 2020 uppgav 78 % av svenskarna 

att de handlade på nätet, vilket är den högsta 

noteringen någonsin (158).  

 

Som konstaterats har e-handeln ökat, både 

sett till volym och antal konsumenter. 34 % av 

svenskarna uppger att de e-handlar mer än 

innan coronautbrottet, och andelen som e-

handlar var i april 10 procentenheter högre 

än året innan. Ökningen syns i alla ålders-

grupper, men är särskilt markant inom 

kategorin äldre (personer födda på 30- och 

början av 40-talet), där andelen som e-handlar 

ökade från 1 % till 23 % inom loppet av några 

månader. 31 % av de äldre uppger att de 

köper apoteksvaror online, medan 26 % 

köper dagligvaror. 13 % har också börjat köpa 

kläder och skor på nätet (158). Geografiskt 

sett var ökningen i augusti märkbart högre i 

storstadsområdena Stockholm, Göteborg, 

och Malmö än i resten av landet (26). 

 

Sammanfattningsvis är det tydligt att 

coronapandemin har lett till att fler svenskar 

handlar mer över internet inom fler olika 

produkt- och tjänstekategorier än innan, 

vilket också överensstämmer med obser-

verade globala trender under pandemin. 

 

3.2.2. Utbud av e-handel 
Pandemin har accelererat en redan pågående 

strukturomvandling bestående av en 

minskning i antalet fysiska butiker, ökad 

kedjeanslutning och tillväxt inom e-handel i 

Sverige och andra jämförbara länder.  

 

OECD rapporterar att många företag har 

vänt sig till e-handelslösningar när försälj-

ningen i fysiska butiker har rasat (159). I 

Storbritannien har 85 000 företag lanserat e-

handelsalternativ under våren (160), och 

Facebook lanserade under våren möjligheten 

att sälja varor online över sin plattform (161). 

Food Union – ett företag som säljer mejeri- 

och andra matprodukter i Danmark, Norge, 

Baltikum, Ryssland, Vitryssland och Rumänien 

– har lanserat e-handelslösningar i flera av de 

länderna under våren för att leverera 

produkter direkt till konsumenterna (162). 

 

Utbudet har också ökat inom e-handeln. Flera 

mataffärskedjor, till exempel Ica (60) och 

Willys (61), har gjort betydande satsningar 

inom området, och även caféer och 

restauranger ökar sitt utbud via digitala 

tjänster. Starbucks har till exempel satsat på 

e-handel i Sverige för sina muggar och koppar 

(163). Även övrig handel breddar sitt utbud av 

e-handelslösningar. Clas Ohlson startade 

 
Många företag har vänt sig till 

e-handelslösningar när 

försäljningen i fysiska butiker 

har rasat 
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nyligen ett samarbete med företaget Instabox 

för att kunna erbjuda ett nytt leverans-

alternativ (164). Amazon lanserade under 

hösten 2020 också officiellt sin e-handels-

verksamhet i Sverige, efter att i många år 

betjänat svenska kunder genom sin tyska 

hemsida (165). Flera butikskedjor som 

tidigare inte varit så närvarande digitalt har nu 

börjat med e-handel som en följd av covid-19; 

exempelvis har butikskedjan Rusta lanserat e-

handel under våren (166).  

 

Många lokala butiker har också blivit mer 

digitalt närvarande för att kompensera för 

färre kunder i de fysiska butikerna, Cdon har 

till exempel inlett ett samarbete med 

Innerstaden Göteborg för att hjälpa butikerna 

i centrala staden sälja sina produkter via 

Cdon:s plattform (167). Varuhuset NK 

lanserade på grund av pandemin sin e-handel 

tidigare än planerat (168). 

 

Sammantaget kan det konstateras att fler 

företag erbjuder e-handel under pandemin än 

innan och att de som redan gjorde det har 

expanderat sina utbud. 

 

3.2.3. Digital infrastruktur, utrustning och 

kompetens inom handel 
E-handel ställer stora krav på post- och 

logistiklösningar för leveranser till kundernas 

hem eller utlämningsställen. OECD bedömer 

att det faktum att dessa tjänster har bedömts 

som essentiella av många länder och hållits 

igång trots omfattande restriktioner har varit 

viktigt för att e-handeln skulle kunna växa och 

delvis täcka upp för den minskade 

konsumtionen i fysiska butiker (159). Många 

innovativa lösningar har expanderats, som 

kontaktlösa leveransalternativ via särskilda 

skåp där kunder kan hämta sina paket. Dessa 

lösningar kan kräva offentligt stöd i form av 

fysiska ytor, finansiellt stöd eller juridiska 

anpassningar. I Italien har t.ex. myndigheterna 

arbetat med att öka användningen av 

kontaktfria leveransskåp och för att stödja 

delandet av dessa skåp mellan olika 

leverantörer för att användandet ska bli mer 

effektivt. 

 

Den ökade e-handeln i Sverige har ställt stora 

krav på det svenska post- och logistikväsendet 

samtidigt som många medarbetare har varit 

frånvarande på grund av covid-19 (169). 

Postnord såg en ökning i antalet hem-

leveranser på mellan 35 % och 50 % i mars 

2020 (28). Antalet paket som Postnord 

hanterar har allmänt gått upp kraftigt under 

pandemin, t.ex. hanterade man 791 000 paket 

under natten mellan 4 och 5 maj, medan de 

ett vanligt dygn hanterar 450 000 (170). 

 

Gällande digital infrastruktur, utrustning och 

regleringar identifierar OECD några viktiga 

faktorer för att stödja fortsatt utveckling 

inom e-handeln (159). Detta innefattar t.ex. 

att säkra pålitlig och prisvärd bredbands-

uppkoppling över hela landet, att säkra 

leveransalternativ som passar utsatta grupper, 

att skapa tydliga och flexibla regelverk för att 

möjliggöra nya affärsmodeller och att stötta 

små och medelstora företag på olika sätt för 

att tillse att de kan delta på lika villkor på e-

handelsmarknaden. Det nuvarande läget i 

Sverige gällande flera av dessa faktorer 

diskuteras i andra delar av denna rapport. 

 

Tillväxten inom e-handeln förväntas också 

leda till större behov av kompetens inom 

området. Samtidigt som efterfrågan och 

utbudet inom e-handel har ökat har utbild-

ningar inom e-handel under coronakrisen 

blivit yrkeshögskolans mest populära (171), 

vilket tyder på att det finns ett stort intresse 

för att arbeta inom branschen. 

 

3.2.4. Framtida utveckling inom e-handel 
Pandemin förväntas påverka marknaden även 

framöver, med förväntad högre och fortsatt 

växande e-handelsnivåer åren efter pandemin 

(27). 6 av 10 svenskar undviker fortsättnings-

vis att besöka fysiska butiker, särskilt 

personer som är 65 år och äldre av vilka 83 % 

uppger att de undviker fysiska butiker (26). En 

studie av Kantar genomförd i slutet på mars 

indikerar att 6 av 10 konsumenter kommer 

fortsätta handla på nätet i samma omfattning 

när läget har stabiliserats, och äldre 

åldersgrupper uppger att de kommer att 

upprätthålla sitt nya shoppingbeteende online 

(153). Detta innebär sannolikt en fortsatt 

stark e-handel och fortsatt minskad omsätt-

ning jämfört med innan pandemin för fysiska 

butiker, på kort sikt. Postnord räknar med en 
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ökning av e-handeln under kvartal 4 2020 på 

33 % jämfört med året innan och en 

rekordnivå inom e-handeln under Black 

Friday 2020 på nästan 1 miljon paket under 

ett dygn (172). Prognosen på lång sikt är att 

e-handelssektorn kommer fortsätta uppvisa 

tillväxt, särskilt givet att utökade målgrupper 

lärt sig nya färdigheter och beteenden (27).  

 

Coronapandemin och därtill kopplade rest-

riktioner, rekommendationer och attityder 

har skapat incitament för att konsumera varor 

online, och har i det avseendet fungerat som 

en inkörsport till ett förändrat köpbeteende. 

Tidigare studier visar att personer som tagit 

sig över tröskeln och börjat e-handla tenderar 

att fortsätta (173). Svenska forskare som 

utfört studier på konsumtionsbeteenden är 

övertygade om att vanorna kommer bestå 

även efter coronakrisen, inte minst hos de 

äldre.  

 

Det kan dock förväntas, baserat på tidigare 

erfarenheter och nya data, att e-handelns 

tillväxt når en tillfällig topp under 

coronakrisen för att sedan mattas av och 

eventuellt avta på kort sikt men etablera sig 

på klart högre nivåer än tidigare. En 

jämförelse är den kraftiga ökningen av e-

handel för livsmedel som uppstod i Sydkorea 

under mers-utbrottet, där det var en kraftig 

uppgång initialt som sedan mattades av och 

stabiliserade sig på högre nivåer än tidigare 

(174). Även där sågs alltså den största 

ökningen jämfört med tidigare år i början av 

krisen och sedan sågs en avmattning (175). I 

Sverige har samma tendenser iakttagits under 

coronakrisen. I april uppskattades att e-

handeln ökade med 44 % jämfört med 2019, 

en siffra som landade på 36 % i maj och 23 % 

i juni. För den äldre befolkningen, där e-

handeln är ny för många, fortsätter dock den 

kraftiga tillväxten. I april ökade e-handeln för 

de mellan 65 och 79 år med 154 %, med 

fortsatt hög tillväxt under följande månader – 

mycket på grund av att de hittar till nya typer 

av varor (176). Data på global nivå tyder också 

på en avmattning; som mest var e-handels-

ökningen 66 % i daglig försäljning per månad 

jämfört med 2019, en siffra som nu har 

stabiliserats runt cirka 7 % (177). 

 

Många företag inom e-handel tror att 

försäljningsökningen kommer bestå efter 

pandemin och att fysiska butiker fortsatt 

kommer vara mindre attraktiva än tidigare 

(178). De tror att många konsumenter 

kommer vänja sig vid e-handel och inse 

fördelarna samtidigt som många fysiska 

butiker kommer försvinna under pandemin 

och sedan inte komma tillbaka. Eftersom 

efterfrågan tros bestå och konkurrensen från 

fysiska butiker antas minska finns det all 

anledning att tro att den digitala närvaron och 

det digitala utbudet inom e-handeln kommer 

bestå efter krisen. 

 

I och med att ökningarna i efterfrågan och 

utbud inom e-handel förväntas bestå följer 

också att utnyttjandet och behovet av 

infrastruktur, utrustning och kompetens som 

stödjer detta också kommer göra det. 

Postnord och andra post- och logistiktjänster 

förväntas fortsatt se en hög efterfrågan. 

Samtidigt kommer behovet på kompetens 

inom e-handel fortsatt vara stort, men det 

finns även ett stort intresse för att arbeta 

inom området. 

 

3.3. Coronapandemins inverkan 

på kultursektorn 

Andelen av befolkningen som arbetar inom 

kultursektorn varierar stort mellan olika 

länder och regioner i världen och uppskattas 

till mellan 0,8 och 5,5 % av arbetstillfällena i 

olika geografier (179). Utöver att vara en källa 

till jobb och ekonomisk aktivitet har kultur 

även stor effekt på andra faktorer som hälsa, 

välbefinnande och utbildning. Samtidigt har 

kultursektorn drabbats hårt av corona-

pandemin globalt, särskilt har platsanknutna 

verksamheterna som museer, liveföre-

ställningar, festivaler och biografer påverkats 

kraftigt av restriktionerna. Pandemin har 

också exponerat strukturella svagheter inom 

sektorn som små ekonomiska marginaler och 

osäkra anställningsformer, vilka ofta inte täcks 

av sociala skyddsnät. 
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Kultursektorn i Sverige är i hög utsträckning 

beroende av fysiskt närvarande publik och har 

därmed drabbats hårt av restriktioner 

gällande folksamlingar. Publikbegränsningen 

på 50 personer har inneburit att de flesta 

kulturaktörer i någon mån påverkats och i 

vissa fall kraftigt fått reducera antalet 

besökare eller helt ställa in verksamhet. Bland 

annat uppskattas 4 000 evenemang fått ställas 

in till följd av pandemin (180) och Sveriges 

Kommuner och Regioner beräknar att 

regionerna förlorat minst 500 miljoner i 

kulturintäkter. Även privata kulturutövare 

och institutioner har lidit stora ekonomiska 

förluster i en bransch som präglas av osäkra 

anställningsformer och låga inkomster. 

Effekterna är särskilt märkbara inom 

scenkonst- och museiverksamhet.  

 

Under vårens nedstängningsperiod upp-

skattas scenkonstverksamheternas intäkts-

bortfall motsvara 50 miljoner kronor i veckan 

(180), medan museernas sammantagna 

förlorade inkomster beräknas omfatta minst 

225 miljoner kronor (181). Trots regeringens 

ekonomiska satsningar på 2 miljarder kronor 

uppger många utövare att de inte kommer 

klara den ekonomiska bördan på grund av 

intäktsbortfallet. Kulturbranschen som i stort 

är fragmenterad och kännetecknas av långa 

produktionsledtider, med omfattande inves-

teringar innan intäkter börjar genereras, är 

försvagad trots krisstöden. De omsätt-

ningstapp som synts under pandemin har 

lämnat kulturbranschen ekonomiskt för-

svagad, vilket inte minst gäller individer och 

små aktörer. En stor andel av de verksamma 

inom sektorn är frilansare, projektanställda 

eller egenföretagare, den företagsgrupp som 

är mest ekonomiskt utsatt under corona-

pandemin. Exempelvis är endast cirka 26 % av 

Teaterförbundets medlemmar tillsvidare-

anställda (182). Inom alla kulturbranscher har 

en stor del av verksamheterna och de 

individuella utövarna påverkats: 73 % av bild- 

och formkonstnärerna har haft inkomst-

bortfall (183), 8 av 10 fotografer har förlorat 

arbete (184) och 20 % av musikerna 

överväger att byta yrke (185). Krisens 

effekter syns vidare i arbetslösheten inom 

branschen som har stigit med 80 % jämfört 

med innan pandemins utbrott, vilket inte 

omfattar de utövare som förlorat uppdrag 

och intäkter på grund av pandemin (186). 

 

Ett antal lösningsmodeller och initiativ har 

tagits för att kunna genomföra kulturutövning 

även under de förändrade omständigheter 

coronapandemin medfört, men den största 

förändringen är omställningen till digitalt 

kulturutövande. 

 
Tabell 2: Observerade effekter på kultursektorn under 

coronapandemin 

 

Källa: Svensk scenkonst, Sveriges Museer, Sveriges Radio 

Coronarestriktionerna och associerade 

beteendeförändringar har haft en kraftfull 

påverkan på efterfrågan och utbud av digital 

kultur både i Sverige och globalt. Detta leder 

till nya krav inom området på digital 

infrastruktur, utrustning och kompetens för 

att kunna tillhandahålla mer och bredare 

digital kultur till samhället. 

 

3.3.1. Efterfrågan på digital kultur 
Konsumtionen av digital kultur har sett en 

betydlig ökning sedan pandemins utbrott, och 

intresset för att ta del av kultur digitalt är 

stort. Dels har befintliga fysiska kulturverk-

samheter börjat konsumeras digitalt i 

varierande grad och dels har användningen av 

existerande digitala kulturtjänster ökat. 

Förlorade 
intäkter varje 
vecka inom 

scenkonst (191)

Förlorade 
inkomster för 
muséer (192)

Stigande 
arbetslöshet 

(197)

50 miljoner 
kronor

225 miljoner 
kronor

+80 %

 
Kultursektorn i Sverige är i  

hög utsträckning beroende av 

fysiskt närvarande publik och 

har därmed drabbats hårt av 

restriktioner gällande 

folksamlingar 
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Precis som inom handelssektorn accele-

rerades vissa trender inom det digitala 

kulturlandskapet på grund av corona-

utbrottet, främst inom streaming- och 

abonnemangstjänster. Netflix fick under det 

första kvartalet 2020 16 miljoner nya 

prenumeranter globalt, vilket är den största 

ökningen någonsin för bolaget (187), samtidigt 

som den dagliga användningen i USA ökade 

med 16 % mellan januari och mars 2020. I 

Storbritannien dubblerades tiden den genom-

snittliga vuxna spenderade på att titta på 

streamat innehåll jämfört med innan 

pandemin (188). 

 

Även i Sverige har efterfrågan på streaming- 

och abonnemangstjänster ökat inom ett 

flertal områden – såsom ljudböcker, film- och 

seriestreaming, poddar, konserter och 

föreställningar – sedan början av 2019. 75 % 

av de svenska hushållen har minst ett digitalt 

medieabonnemang, vilket är en liten 

minskning sett till mars–juni, men en ökning 

med 21 procentenheter jämfört med 2019. 

Den vanligaste formen av abonnemang är 

video- och musiktjänster som Netflix, HBO 

och Viaplay, vilka även motsvarar majoriteten 

av hushållens kostnader (189). Efter vecka 11 

i mars ökade det dagliga tittandet via 

streamingtjänster med 25 % i snitt (25). 

Netflix, som har flest tittare, ökade med 19 % 

och nådde upp till en daglig räckvidd på 28 %. 

Viaplay ökade tittandet med 38 % och nådde 

upp till en daglig räckvidd på 10 % (25). 

Viaplay ökade också antalet startade 

strömmar med 25 % och antalet strömmade 

minuter med 21 % mellan 14 och 15 mars. 

Samma vecka mellan måndag och onsdag 

ökade också konsumtionen av hyrfilm via 

tjänsten med 92 % jämfört med veckan innan. 

Den största ökningen står playtjänsterna för, 

vars dagliga räckvidd ökat med 28 % jämfört 

med samma period 2019. Totalt under årets 

andra kvartal ligger den dagliga räckvidden för 

streaming på 66 % i målgruppen 15–74 år 

(190).  

 

Figur 19: Skillnader i nyttjandet av olika streamingtjänster i 

Sverige under coronapandemin och genomsnittet i Q1 

2020 

 

Källa: Telia 

Även andra streamingrelaterade tjänster såg 

ett stort uppsving under pandemins inledande 

period. Playpilot, som låter konsumenter 

utforska alla streamingtjänster och deras 

innehåll från ett och samma ställe, hade under 

30 dagar i mars och april 775 000 unika 

besökare. Det är 230 % fler än i december 

(191). Streamingtjänsten Twitch, som bland 

annat livesänder dataspel, musik, konst, 

resestreams och naturstreams, hade 5 

miljarder visningstimmar det andra kvartalet i 

år. Det är en ökning med 56 % från det första 

kvartalet, och om man jämför det med det 

andra kvartalet 2019 är det en ökning med 2 

miljarder visningar (63).  

 

Även utbudet av streamade föreställningar av 

dans, teater, opera, klassisk musik och så 

vidare – som historiskt inte haft så stor arena 

online – har fått ett uppsving i sitt digitala 

utbud, med flera initiativ som digital opera, 

digitala Dramatenföreställningar och online-

besök på museer. I Storbritannien lanserade 

National Theatre NT at Home, en serie 

digitalt visade teaterföreställningar som hade 

över 15 miljoner visningar (192). De flesta 

alternativen är kostnadsfria för tittarna men i 

vissa fall ber de om frivilliga donationer. 

Tittarsiffror från svenska kulturformer är 

tyvärr inte öppet tillgängliga och därför är det 

svårt att uppskatta populariteten. 
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De främsta faktorerna till att konsumera 

kultur online är tillgängligheten och det 

globala utbudet, men det finns demografiska 

skillnader i motivationen; låginkomsttagare 

motiveras av priset, storstadsbor av att slippa 

trängsel och personer bosatta i Norrland av 

att slippa resa. Det är också stor skillnad i 

vilken typ av kultur som konsumeras, där film, 

serier, ljudböcker, tidningar och radio är de 

kulturformer flest konsumerar digitalt (193).  

 

3.3.2. Utbud av digital kultur 
Utbudet av digital kultur har generellt sett 

ökat under pandemin. Särskilt kulturformer 

som traditionellt sett huvudsakligen har vänt 

sig till fysiskt närvarande publik – som teater, 

konserter, dans, museer och opera – har vänt 

sig till digitala kanaler (192). Samtidigt har 

förmågan att producera nytt innehåll, t.ex. 

filmer, tv-serier och data- och tv-spel, påver-

kats negativt under krisen, vilket har lett till 

ett lägre utbud än normalt inom kulturformer 

som innan pandemin var mer närvarande 

digitalt. 

 

National Theatre i Storbritannien släppte 

flera av sina föreställningar online i sitt initiativ 

NT at Home (192). Andrew Lloyd Webber 

släppte många av sina klassiska musikaler på 

Youtube under begränsade perioder för att 

samla in pengar till välgörenhet, och flera 

andra produktionsbolag på Broadway har 

gjort samma sak (194). Även i Sverige har flera 

teatrar, operor och konserter gjorts tillgäng-

liga, t.ex. från Dramaten, främst på SVT Play 

(195). Kungliga Operan har också gjort en del 

innehåll tillgängligt på sin webbplats (196). 

 

Tv- och dataspelsindustrin och streaming-

industrin har båda sett kraftigt ökad efter-

frågan, men utbudet har allmänt minskat, även 

om utbudet inom särskilt filmindustrin i 

större grad flyttat från biografer till digitala 

tjänster. Många spelföretag har haft för-

seningar i sin spelutveckling på grund av 

behovet att arbeta hemifrån (197) och många 

inspelningar av filmer och serier har inte 

kunnat genomföras (198), vilket har lett till 

försenade premiärer. Den huvudsakliga 

inkomstkällan för många filmer har historiskt 

varit från biografer. Pandemin ledde dock till 

att biografer världen över tvingades stänga 

eller hade betydligt färre besökare än 

normalt. Detta ledde till att filmbolag valde att 

istället släppa sina filmer via olika streaming-

tjänster. Huanxi Media Group i Kina valde 

redan i januari att starta ett samarbete med 

Bytedance (företaget bakom Tiktok) kring 

exklusiv streaming av sina nya filmer (199). 

Detta ledde till att deras nya film ”Lost in 

Russia”, som skulle haft premiär under det 

kinesiska nyåret, fick över 600 miljoner 

visningar och företagen valde strax därefter 

att utöka sitt samarbete till flera framtida 

filmproduktioner. 

 

Sammanfattningsvis har bredden av kultur-

former som är representerade digitalt ökat 

genom att kulturformer som tidigare inte var 

lika digitalt närvarande infört digitala utbud. 

Till exempel har filmbranschen, som varit 

beroende av fysiska biobesök för huvuddelen 

av inkomsterna, ändrat sitt förhållningssätt till 

digitala kanaler. Samtidigt har svårigheter i att 

producera nytt innehåll lett till att utbudet av 

nytt innehåll inom kulturformer som är mer 

digitalt mogna, t.ex. data- och tv-spel samt 

film och tv-serier, minskat under krisen. 

 

3.3.3. Digital infrastruktur, utrustning och 

kompetens inom kultursektorn 
Ökad efterfrågan på digital kultur och fler 

aktörer som erbjuder det skapar också högre 

krav på digital infrastruktur, utrustning och 

kompetens. Ökad mediestreaming leder till 

större användning av internetkapacitet, och 

nya arbetssätt leder till behov av ny 

kompetens. 

 

 
Bredden av kulturformer som 

är representerade digitalt ökat 

genom att kulturformer som 

tidigare inte var lika digitalt 

närvarande infört digitala utbud 
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Mediestreaming, bland annat av film och tv-

serier, tar upp en stor del av bandbredden 

både i Sverige och globalt. Under första 

halvåret 2019 stod enbart Netflix för 12,6 % 

av all global nedströms internettrafik (200). På 

grund av streamingtjänsternas stora del av 

internetanvändningen och den kraftigt ökade 

användningen i början av pandemin, bad EU de 

stora leverantörerna – som Netflix, Youtube 

och Amazon – att begränsa upplösningen de 

levererade till kunderna och således minska 

deras totala utnyttjande av infrastrukturen. 

Annars befarades att den digitala 

infrastrukturen skulle överbelastas (201). 

Kultursektorn stod alltså redan innan krisen 

för en stor del av internetanvändningen och 

den andelen bör ha ökat under pandemin när 

streamingen av innehåll har ökat. 

 

Att ställa om till att producera digitalt innehåll 

kräver andra kompetenser än att bara ha 

fysisk publik. Det ställer nya krav på att kunna 

filma, lagra och publicera kulturformer på ett 

kvalitativt sätt som är affärsmässigt och 

juridiskt gångbart (202). 

 

3.3.4. Framtida utveckling inom 

kultursektorn 
Inom kultursektorn finns det tecken på att en 

del av utbudet kommer att återgå till att vara 

fysiskt efter pandemin, men en del av 

digitaliseringen förväntas ändå bestå.  

Inom filmindustrin erbjuder biografer 

möjligheten att titta på filmer i ett större 

format i en särskild miljö samtidigt som många 

filmer fortfarande har ett 16 veckor långt 

”exklusivitetsfönster” innan det släppts till 

andra format, vilket gör att det kan fortsätta 

vara attraktivt för konsumenter (84). 

Däremot kan det konstateras att detta 

fönster har blivit gradvis mindre över tid; 

streamingtjänster producerar i högre grad 

filmer till sina egna plattformar och digital 

försäljning av filmer tenderar att vara mer 

lönsam då de som producerade filmen 

generellt får en större del av försäljningspriset 

än de får av biljettpriset på biografer. Oron 

för att vanemönster som etablerats 

(exempelvis att filmpremiärer går direkt till 

streamingtjänster utan att biografer får rätten 

till förhandsvisning i 90–120 dagar) kvarstår 

även efter pandemin, och därmed utarmar 

vissa kulturnäringar, är dock stor.  

 

Coronapandemin har drivit digital trans-

formation och innovation inom kultur-

sektorn, där evenemang anordnats digitalt 

och på andra sätt än tidigare. Ett antal nya 

former för kulturutövning och kreativa 

satsningar i form av hybridevenemang, där 

kultur konsumeras delvis digitalt och delvis 

fysiskt eller att de digitala kulturformerna 

återfinns som komplement till de fysiska, är 

sannolikt bestående fenomen. Även om vissa 

företeelser fungerar bra i digitalt format eller 

som streamingtjänster är upplevelsen av 

kultur i ett fysiskt forum annorlunda. Detta 

syns inte minst i det svenska folkets attityder 

gentemot digital versus fysisk konsumtion, 

där en övervägande majoritet föredrar att 

konsumera kultur fysiskt. Attityderna 

avspeglar kulturformatet, med högre 

incitament att konsumera exempelvis film 

digitalt jämfört med scenkonstverksamhet där 

en stark preferens mot fysiska upplevelser 

syns (193). Digitala satsningar har potential att 

öka den fysiska och geografiska tillgäng-

ligheten samt tillgängligheten till kulturformer 

som annars inte hade nått en bred publik. 

Möjligheterna i form av demokratisering och 

tillgänglighet är betydande, men faktum 

återstår att kultur ofta genererar mervärden i 

sin fysiska form jämfört med dess digitala, 

vilket gäller i synnerhet för de kulturformer 

som engagerar fler sinnen än syn och hörsel.  

 

Därtill syns en oro för att intäktsmodellerna 

som etablerats online, med förväntningar på 

mycket låga priser, ska återspeglas i kultur-

sektorn i stort. Frågan om hur de digitala 

kulturupplevelserna ska göras lönsamma för 
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kulturutövarna är akut, givet att betalnings-

viljan för evenemangen är låg. Endast 6 % är 

villiga att betala för en streamad dansföre-

ställning och bara 8 % är villiga att betala för 

en streamad operaföreställning (193). 

Fenomenet antas ha ett antal förklaringar, 

som vanemässiga orsaker, men den poten-

tiella lönsamheten för de branschverksamma 

i den digitala kulturverksamheten återstår att 

utvärdera. Teatrar, konserter, museer, dans 

och opera har visserligen utökat sitt digitala 

utbud, men detta har mestadels gjorts gratis 

eller för välgörenhet. Väldigt få har vågat eller 

kunnat försöka sätta i närheten av samma 

priser som de tidigare satte på fysiska biljetter 

(85) och en stor del av attraktionskraften med 

dessa evenemang är att de upplevs fysiskt och 

i andras närvaro. Därför förväntas dessa även 

efter pandemin huvudsakligen ske fysiskt. 

 

Det kan alltså konstateras att vissa delar av 

förändringarna i digital efterfrågan och digitalt 

utbud inom kultursektorn förväntas bli helt 

eller delvis bestående, t.ex. inom film och tv-

serier, men att det också är troligt att det 

åtminstone delvis blir en tillbakagång till mer 

fysiskt utbud efter pandemin, t.ex. gällande 

teater, konserter, museer, dans och opera. 

 

3.4. Coronapandemins inverkan 

på vårdsektorn 

Covid-19 har haft en kraftig påverkan på den 

globala vårdsektorn när omfattande resurser 

har upptagits av att förebygga, diagnostisera 

och behandla sjukdomen. Pandemin har också 

gått ut över vård av andra sjukdomar som 

cancer och hjärt-kärlsjukdomar (203), där 

42 % av länderna uppger att behandling av 

cancer störts. Detsamma gäller för 53 % vid 

hypertension, 49 % vid diabetes och 31 % vid 

kardiovaskulära akutfall. 

 

Också i Sverige har stora resurser inom 

vården tagits upp av begränsning av smitt-

spridning, diagnostisering, behandling och 

beredskap för covid-19. Vården och omsor-

gen har blivit betydligt dyrare än vanligt under 

pandemin (204). Regeringen har avsatt 5 

miljarder för merkostnader för regioner och 

kommuner för hanteringen av covid-19, men 

kostnaden förväntas bli högre än så (205). 

Patienter har under coronapandemin sökt sig 

till vården i mindre utsträckning än normalt. I 

tandvården minskade antalet besök med 45 % 

i vecka 14–16 jämfört med vecka 11 (206), 

och fysiska besök på vårdcentraler minskade 

med 42 % mellan januari och april 2020 (207). 

Även specialist- och akutvård har drabbats. 

Besöken till specialiserad vård minskade med 

50 % mellan februari och april 2020 (207), 

besöken till somatiska akutmottagningar 

minskade med 31 % mellan vecka 10 och 14 

(208) och besöken till psykiatriska akut-

mottagningar var 22 % lägre än normalt under 

vecka 12–17 (209). Pandemin har också haft 

en omfattande påverkan på screening inom 

cancerområdet (210). Denna uteblivna vård 

förväntas leda till en stor vårdskuld som 

kommer behöva hanteras efter pandemin och 

riskerar att leda till högre kostnader när 

sjukdomar upptäcks och behandlas senare. 

Vissa vårdgivare drabbas också både 

ekonomiskt och verksamhetsmässigt av att 

patienter i högre grad inte söker vård eller 

inte kommer till sina bokade tider. 

 

Coronapandemin har också dramatiskt ökat 

användandet av digital teknik och digitala 

verktyg inom vården, både i Sverige (12) och 

globalt (211). När den fysiska vården har 

uteblivit har alltså patienter och vårdgivare 

istället vänt sig till digital vård. 

 

3.4.1. Efterfrågan på digital vård 
Internationellt har efterfrågan på digital vård 

sett en kraftig ökning sedan pandemin 

började. I USA ökade antalet digitala 

vårdbesök med 154 % under den sista veckan 

i mars 2020 jämfört med samma vecka året 

innan (212), och även Storbritannien (213) 

och Tyskland (214) har sett stora ökningar i 

efterfrågan. 
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Figur 20: Vårdbesök (fysiska om ej annat anges) 

 

Källa: Socialstyrelsen, KRY 

Efterfrågan på digital vård i Sverige ökade 

stadigt redan innan pandemin (215) och har 

ökat ännu mer under den. Under de inledande 

veckorna av pandemin ökade användandet av 

regionernas digitala vårdtjänster med upp till 

1 000 %; till exempel hade Region Stockholm 

knappt 5 300 digitala vårdmöten inom primär-

vården under hela 2019 och under 2020 hade 

regionen till och med april redan haft över 38 

000 (12). De digitala vårdaktörerna, såsom 

Kry och Min Doktor, hade 800 000 besök 

fram till maj 2020, vilket kan jämföras mot 1,1 

miljoner besök under hela 2019. Ökningen 

mellan februari och mars var den största med 

en ökning på drygt 60 %, vilket illustrerar 

coronautbrottets accelererande effekt på den 

redan pågående omställningen (30) (31). 

Vårdföretagen Praktikertjänst och Capio 

vittnar om en flerdubbling av antalet digitala 

vårdbesök (216) och företaget Kry visade på 

en ökning av digitala besök på 59 % bara 

under perioden (207). Detta har möjliggjorts 

genom att avtal med vårdgivare tillfälligt 

anpassats under pandemin och det är möjligt 

att dessa förändringar kan bli permanenta 

efteråt (216). 

 

En enkät som Läkarförbundet gjort bland sina 

medlemmar visar att 8 av 10 av de läkare som 

genomför digitala vårdmöten har haft fler 

sådana efter pandemiutbrottet. Av dessa har 

hälften mer än fördubblat antalet digitala 

patientmöten (88). Enligt siffror från Sahl-

grenska universitetssjukhuset har de digitala 

vårdmötena gått från ett hundratal under 

2019 till över 17 000 till och med september 

2020. Norrlands universitetssjukhus i Region 

Västerbotten har också ökat mycket 

procentuellt sett, där det i februari gjordes 

drygt 70 besök i det huvudsakliga verktyget 

för videomöten, medan siffran i juni var cirka 

900 (44).  Region Stockholms tjänst Alltid 

öppet hade över 36 000 besök i april i år, att 

jämföra med 3 000 i januari (217). Halland 

ökade antalet digitala vårdmöten från 100 i 

början av mars till 2 250 i början av april. Allt 

fler inplanerade besök i specialistvården 

genomförs också digitalt och patienter med 

kroniska sjukdomar har fått möjlighet att 

sköta egenmonitoreringen hemifrån (218). 

Under corona är det för första gången äldre 

som är den grupp som ökar sin användning av 

digital vård mest, vilket inkluderar de allra 

äldsta. Under första halvåret 2020 såg 1177 

Vårdguiden en ökning på 88 % bland 

användare mellan 90 och 99 år (219). 

 

En fördel med digitala vårdbesök är att det 

kan vara ett effektivt sätt att hantera enklare 

ärenden och på så sätt minska köerna till den 

fysiska vården. Dessutom minskar både risken 

för vårdpersonal att bli smittade och smitta 

andra om fysiska möten begränsas. Samtidigt 

finns det en risk att denna utveckling spär på 

det digitala utanförskap som vissa redan lider 

av i samhället (216). Det finns också risker 

med att ingen av Sveriges läkarutbildningar i 

dagsläget undervisar i digitala vårdmöten, 

vilket kan leda till att läkare inte kan hantera 

dem lika väl som fysiska möten (89). 63 % av 

läkarna idag uppger att de inte kan ge lika bra 

vård via digitala möten som fysiska (88). Detta 

riskerar leda till att många läkare inte vill 

fortsätta med digital vård i samma utsträck-

ning efter pandemin. 

 

-60 %

-40 %

-20 %

0 %

20 %

40 %

60 %

Primärvård

-42 %

Tandvård Akutvård,

somatisk

-45 %

Akutvård,

psykiatrisk

Specialist-

vård

Primärvård,

digital

-31 %

-22 %

-50 %

59 %

 
Under corona är det för första 

gången äldre som är den grupp 

som ökar sin användning av 

digital vård mest 



 
 

 

 RAPPORTBILAGA | 47 

 

Efterfrågan på andra digitala vårdtjänster har 

också ökat under coronapandemin. Antalet 

sidvisningar, samtal och inloggningar i e-

tjänster för 1177 Vårdguiden ökade alla 

dramatiskt under mars 2020 och företaget 

Capio rapporterar att antalet chattkontakter 

hos dem fördubblades under våren (12). Även 

efterfrågan från vårdpersonalen på digitala 

tjänster ökar. SKR rapporterar att konsulta-

tioner mellan medarbetare i hälso- och sjuk-

vården samt omsorgen i större utsträckning 

sker digitalt (12), också i syfte att begränsa 

smittspridning bland de vårdanställda. 

 

3.4.2. Utbud av digital vård 
Även utbudet av digitala tjänster inom vården 

har ökat och breddats under pandemin både 

globalt och i Sverige. Kina övergick till stor del 

till digital sjukvård under coronapandemin 

och USA gjorde stora regelförändringar i sina 

sjukvårdsprogram för att möjliggöra att mer 

sjukvård kunde ske digitalt (220). Även 

Australiens regering har gjort stora regel-

förändringar för att offentliga sjukvårds-

program i större utsträckning ska täcka digital 

vård (221). 

 

I Sverige har nästan alla regioner utökat sitt 

utbud av digital vård (222). Till exempel ökade 

antalet specialistmottagningar i Västra Göta-

landsregionen som var anslutna för digitala 

vårdbesök från 70 till 263 mellan mars och 

april 2020, och även Region Stockholm 

rapporterar att betydligt fler specialistmottag-

ningar nu är anslutna (12). På Sahlgrenska 

sjukhuset i Göteborg har antalet enheter som 

är anslutna för digitala vårdmöten gått från 

runt 10 till över 130 (44). 

 

Figur 21: Antal specialistmottagningar anslutna för digitala 

vårdbesök i VGR 2020 

 

Källa: SKR 

Flera regioner och vårdgivare har också 

lanserat digitala verktyg för att hjälpa 

patienter att själva bedöma sina symptom och 

föreslå om de ska söka vård eller behandla sig 

själva (12). Stockholms Läns Landsting 

lanserade till exempel en självskattningstjänst 

för att hjälpa personer som misstänker att de 

har covid-19 avgöra om de kan ta hand om sig 

själva eller om de bör söka vård (223) och 

Västra Götalandsregionen tog fram en 

chattbot som ger svar på allmänna frågor om 

covid-19 (224). Även privata vårdgivare som 

Capio, Kry och Doktor 24 har tagit fram 

digitala självskattningsverktyg för covid-19 

(12). Redan existerande nationella digitala 

tjänster som 1177.se har också förstärkts 

under pandemin (12). Pandemin har också lett 

till att många regioner accelererat införandet 

av egenmonitorering av kroniska sjukdomar 

(12) för att minska risken för smittspridning. 

Pandemin riskerar även att leda till ökad 

psykisk ohälsa (225), och fler digitala 

behandlingsalternativ börjar nu erbjudas. 

Regeringen satsade under våren 24 miljoner 

kronor på utökade digitala kontaktmöjlig-

heter för att värna psykisk hälsa (226). Den 

digitala psykologmottagningen Mindler har 

satsat stort under pandemin och tagit in 85 

miljoner kronor i investeringskapital (227) 

som ska satsas på utökad digital psykisk vård i 

flera europeiska länder. Särskilt inom skolan 

har distansundervisningen lett till ökad 

psykisk ohälsa, speciellt för de som redan 

mådde dåligt, på grund av social isolering och 
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färre rutiner (228). Detta har lett till krav på 

förbättrad elevhälsovård för att motverka den 

här utvecklingen (229). 

 

3.4.3. Digital infrastruktur, utrustning och 

kompetens inom vården 
Det ökade användandet av digitala produkter 

och tjänster inom vården under corona-

pandemin har lett till omfattande investe-

ringar i digital infrastruktur, utrustning och 

kompetens inom sektorn. Regeringen satsar 

430 miljoner kronor på digitalisering inom 

vården under 2020 (230), vilket används för 

digitaliseringssatsningar inom äldreomsorgen 

och hälso- och sjukvården. 

 

Coronapandemin har också ökat vikten av 

den digitala infrastrukturen, it-drift och it-

säkerhet inom vården. Vårdens ökade 

beroende av digital infrastruktur ledde till att 

många regioner införde stopp för ändringar 

inom it-system som inte var av säkerhetsskäl 

eller relaterade till covid-19 (12). Detta 

riskerar dock att leda till en minskad 

förändringstakt under pandemin, vilket kan 

leda till att nya innovationer och förbättringar 

fördröjs inom sektorn, särskilt kopplat till 

vård som inte gäller covid-19. Förutom en 

fördröjning av redan planerad utveckling 

riskerar också coronapandemin att ändra 

förutsättningarna inom vården, bland annat 

med ökad digitalisering, vilket kan betyda att 

tidigare utvecklingsplaner kan behöva 

utvärderas efter pandemin. 

 

Flera regioner har också arbetat med att 

skapa nya digitala verktyg för att hantera 

covid-19, t.ex. att koppla ihop datakällor för 

att visualisera och möjliggöra planering, 

dimensionering och logistik. Nationella (12) 

och internationella plattformar har också 

utvecklats för utbyte av erfarenheter och 

kunskap om covid-19. Världshälsoorganisa-

tionen lanserade till exempel en databas för 

kliniska data om covid-19-patienter för att 

stödja utveckling och spridning av nya 

behandlingsmetoder (231).  

 

Den mer digitala vården tillsammans med 

behovet av att minska smittspridningen bland 

vårdanställda har också inneburit ökat 

intresse för hemarbete inom vårdsektorn. 

Arbetsgivare inom vården har därför 

investerat i utrustning som är anpassad för 

nya arbetssätt, t.ex. hemarbetsplatser (12). 

Den snabba omställningen till digital vård har 

också lett till omfattande utbildningsinsatser 

inom vården. Som exempel har Västra 

Götalandsregionen utbildat 500 medarbetare 

för digitala vårdmöten under pandemin (12). 

 

3.4.4. Framtida utveckling inom 

vårdsektorn 
Utbudet och efterfrågan på digital vård väntas 

fortsätta vara märkbart högre efter pandemin 

än innan. Ökad kompetens och erfarenhet 

bland personalen förväntas också göra det 

enklare att fortsätta med en högre andel 

digital vård i framtiden än innan pandemin. 

 

Det är möjligt att patienterna kommer vänja 

sig vid digitala vårdbesök och därför vara mer 

benägna att utnyttja det även efter pandemin, 

vilket ökar sannolikheten att åtminstone en 

del av ökningen under pandemin kommer 

bestå. Efterfrågan på digital vård ökade även 

stadigt redan innan pandemin (215), vilket 

tyder på den snarare snabbade på en redan 

existerande trend än skapade tillfälliga anpass-

ningar och att det finns ett underliggande 

intresse för digital vård från patienterna även 

bortsett från covid-19. 

 

Många typer av besök kan skötas smidigt och 

effektivt med bibehållen kvalitet genom 

digitala besök. Både vårdgivare och vårdtagare 

har uttryckt att den digitala vården fungerat 

bra och att de vill och kommer fortsätta nyttja 

de digitala lösningarna efter att coronakrisen 

är över. I en undersökning som frågade 150 

kliniker, där allt från läkare, psykologer och 

sjuksköterskor tillfrågades, uttryckte 8 av 10 

att de gärna fortsätter med digitala vårdmöten 

(232). Både patienter och vårdgivare har 

också fått mer erfarenhet av alternativa sätt 

att bedriva vård på, till exempel egen-

monitorering av kroniska sjukdomar (12). 

Denna erfarenhet kan öka spridningen av 

dessa metoder och minska behovet av 

vårdbesök oavsett format. Men omställningen 

är i ett tidigt skede och det finns många 

utmaningar och brister som behöver belysas 

och hanteras i utvecklingen framåt. 
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Figur 22: Andel läkare som gärna fortsätter med digitala 

vårdmöten efter covid-19 

 

Källa: IT-hälsa 

Många läkare har vittnat om att omställ-

ningarna som gjordes redan var planerade 

men att covid-19 fick dem genomförda på ett 

par månader istället för flera år (44). Detta 

tyder på att ändringarna som gjorts ligger i 

linje med verksamheternas övergripande 

strategi och behov snarare än att bara vara 

tillfälliga lösningar under pandemin, vilket gör 

det mer troligt att vården kommer välja att 

fortsätta erbjuda digital vård efter pandemin. 

Digitala vårdbesök har också många fördelar 

som att det är lättare att samla många 

personer, t.ex. olika vårdpersonal och 

familjemedlemmar, till samma besök och att 

det i många fall blir färre uteblivna besök på 

grund av att patienterna inte behöver resa till 

mottagningen (44). Det gör att det finns 

verksamhetsmässiga fördelar med att 

fortsätta med många digitala vårdbesök efter 

pandemin. Region Norrbottens it-/MT-

direktör Anders Nordin säger att digitala 

tjänster i vården ”är ingen fluga” och berättar 

att regionen har omfattande planer för att 

fortsätta utvidga den digitala vården i 

framtiden (233). SKR beskriver digitala 

vårdtjänster som ”en självklar och naturlig del 

av framtidens vårdutbud” (234). 

 

Som konstaterats i tidigare avsnitt har 

kompetenshöjande åtgärder kring digital vård 

genomförts inom vården under pandemin, 

och personaler har fått mer erfarenhet av att 

ge vård digitalt. Detta bör göra det lättare att 

bibehålla det digitala utbudet i framtiden. 

Sammanfattningsvis finns det god anledning 

att tro att både efterfrågan och utbud av 

digital vård kommer att vara betydligt större 

efter pandemin än innan.
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4. Effekter och potentialbedömning

Coronapandemin har lett till en kraftigt ökad 

digitalisering av många olika delar av sam-

hället. Dessa digitala företeelser har lett till ett 

stort antal positiva men även vissa negativa 

effekter för individer, organisationer och 

samhället i stort. Dessutom skapar dessa 

företeelser potential för ytterligare samhälls-

förändringar som kan förverkligas med rätt 

stöd och incitament från samhället. 

 

De övergripande effekterna av samhällsdigi-

taliseringen är uppdelade enligt följande:  

◼ Digital inkludering. 

◼ Distanssysselsättning. 

◼ Digital konsumtion av varor och tjänster. 

◼ Digitalt utbud, kommunikation och 

innovation. 

◼ Digital infrastruktur. 

◼ Digitalt ledarskap. 

 

4.1. Digital inkludering 

En påtaglig effekt av pandemin är att vikten av 

digital inkludering blir tydligare. Risken för 

isolering och bestående utanförskap ökar på 

grund av större behov av digital kompetens 

och utrustning samt internetuppkoppling för 

samhällsdeltagande. I en vardag där tillgång till 

fundamentala samhällstjänster – i form av 

såväl vård, utbildning, myndigheter etc. som 

möjligheten att arbeta, umgås och konsumera 

– i hög grad förflyttas till internet blir digitala 

tjänster och verktyg mer betydelsefulla.  

 

Coronapandemin har medfört ett antal 

positiva effekter gällande digital inkludering, 

framförallt bland äldre. Tack vare begräns-

ningar i fysiska tjänster och omställningen till 

digitala modeller har individer som tidigare 

inte använt digitala lösningar nu blivit bekanta 

med dessa. Ökningen hos äldre av 

utnyttjandet av e-handel, e-legitimation och 

digitala finansiella tjänster som Swish har varit 

stor under pandemin.  

 

Tillgång till e-legitimation har varit vital för att 

ta del av samhällstjänster under pandemin. 

Den vanligaste e-legitimationen är bank-id, 

där 8,5 miljoner svenskar tillhandahåller 

tjänsten 2020. I åldersgruppen 21 till 50 år 

hade 99 % tillgång till bank-id år 2019 (20). 

Även om gruppen som står utan tillgång till e-

legitimation alltså är förhållandevis liten sett 

till befolkningen, är dessa personer i det 

närmaste helt exkluderade från ett antal 

samhällstjänster. Risken för utanförskap 

illustreras inte minst givet att samhällstjänster 

till stor del ställt om till digitalt utförande 

under coronapandemin. 

 

Förflyttningen mot digitala tjänster innebär en 

tydlig risk att de individer som står utan 

tillgång till verktyg, kompetens och funge-

rande infrastruktur kommer att hamna i allt 

större utanförskap, då de redan idag i högre 

utsträckning är del av marginaliserade 

grupper. Gruppen icke- eller sällananvändare 

av internet är förhållandevis liten, cirka 6 % av 

befolkningen, men en stark korrelation till 

utbildningsnivå, inkomst, geografi, funktions-

variation och ålder föreligger. Trots att de 

allra flesta svenskar, 98 %, har tillgång till 

internet är det upplevda utanförskapet 

mycket mer utbrett. Upplevelsen av delaktig-

het är kopplad till kunskap, ålder och 

framförallt daglig användning av internet. 

Även om det digitala utanförskapet inte är 

begränsat till internetanvändning föreligger en 

stark korrelation; bland annat uppger 3 av 5 

sällananvändare att de behöver hjälp med att 

installera bank-id (91). De som inte använder 

internet dagligen upplever i högre utsträck-
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ning att de inte är delaktiga i det digitala 

samhället, och denna grupp bestod 2019 av 

cirka 1 miljon svenskar (115) (235). Digital 

inkludering är nära associerad med samhällelig 

inkludering, och därmed riskerar utsatta 

grupper hamna i ytterligare utanförskap, med 

en fördjupad klyfta och ytterligare marginali-

sering som följd. Därtill riskerar personer 

med bristfällig digital kompetens att miss-

gynnas i ett alltmer digitalt yrkesliv, delvis 

beträffande otillräckliga kunskaper och delvis 

gällande en omstrukturering av arbetslivet 

som sådant, där vissa yrkeskategorier bort-

faller eller kraftigt reduceras på grund av 

utökad digitalisering. 

 

I och med digitaliseringsomställningen till följd 

av coronapandemin, står det klart att fysiska 

alternativ inte kan kompensera för ett digitalt 

utanförskap. Därmed behöver alla, inte minst 

marginaliserade grupper, omfattas av 

digitalisering för att säkerställa digital, och i 

förlängningen samhällelig, delaktighet och 

inkludering. Utformningen av digitala tjänster 

och produkter, i synnerhet samhällskritiska 

sådana, måste säkerställa att deltagande kan 

ske trots olika förutsättningar. Givet att 1 av 

5 svenskar uppger att de behöver hjälp med 

installering av bank-id är behovet av stöd för 

att kunna ta del av fundamentala samhälls-

tjänster stort. Den humanitära potentialen i 

en utökad digital inkludering är stor, inte 

minst givet att rätten till inkludering i 

samhället är viktig ur demokratisk synpunkt. 

Omfattningen av individens självbestäm-

mande, inflytande och delaktighet ökar vid 

tillgång till e-legitimation, sett till att det 

skapar utökade möjligheter att ta del av 

samhällsservice. Detta får särskild betydelse i 

fall där tillgången till fysiska tjänster är 

begränsad på grund av geografi, rörelsehinder 

eller som vid coronapandemin: reglerings-

drivna begränsningar i servicenivåer. Digital 

inkludering borde därför betraktas som en 

demokratisk rättighet i ett samhälle vars 

grundläggande tjänster främst nås genom 

digitala kanaler.  

 

4.2. Distanssysselsättning 

Effekterna på digitaliseringen av studie- och 

yrkeslivet har varit stora, och förväntans-

bilden är att effekterna kommer att bestå, om 

än i mindre omfattning framöver. Anam-

mandet och normaliseringen av digitala 

interaktions- och kommunikationslösningar 

inom yrkeslivet och utbildningssektorn tillåter 

utökade former av samverkan och mer 

flexibilitet.  

 

Det ökade distansarbetet till följd av 

pandemin har även fått som effekt att 

förhållningssättet till boende har förändrats. 

Enligt en undersökning utförd av SBAB och 

Kantar Sifo har en tredjedel omvärderat sin 

boendesituation till följd av coronapandemin, 

drivet av ökade möjligheter till distansarbete. 

Mer utrymme, eget arbetsrum och vilja att 

flytta till landet var genomgående trender i 

undersökningen, särskilt bland yngre och 

stadsbor. 45 % i åldern 18–30 uppger att de 

vill förändra sitt boende till följd av corona, 

och 22 % av stockholmarna har en ökad lust 

att flytta till landsbygden (236). Det är högst 

sannolikt att den genomförda omställningen 

till distansarbete, förutom att få väsentliga 

effekter på arbetslivets struktur, kommer att 

påverka förhållningssättet till arbetsmiljö och 

boende samt relationen mellan dessa. I 

kombination med struktur- och attityd-

förändringarna, drivna av digitaliseringen och 

utökat kunskapskapital gällande användning av 

digitala medel, finns stor potential för ett mer 

flexibelt arbetsliv och friare tidsdisponering. 

Distansarbete och attitydförändringar be-

träffande digital kommunikation medför även 

en större möjlighet till att arbeta interna-

tionellt, både vad gäller arbetsgivare och 

samarbete inom multinationella organisa-

tioner. Vidare minskar sårbarheten gällande 

frånvaro till följd av smärre hinder, såsom lätt 
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förkylning eller vård av barn, då ökat 

deltagande på distans är möjligt. 

 

Betydande fördelar med digitalt distansarbete 

har upplevts, såsom reducerad pendlingstid, 

minskad stress, mer effektiv kommunikation 

och större självbestämmande gällande 

disponering av tid. Fördelar har upplevts även 

gällande arbetsmiljörelaterade frågor som 

reducerad stress och ökad trivsel. I Sverige 

uppger 75 % av arbetstagarna att deras 

arbetssituation förbättrats eller förblivit 

oförändrad sedan coronapandemins utbrott. 

81 % anser att de har tillgång till den 

utrustning och de resurser de behöver för att 

kunna utföra sitt arbete effektivt (92).  

 

Distanssysselsättningen innebär förändrade 

arbetssätt för en betydande del av den 

arbetsföra befolkningen, och ur ett folkhälso-

perspektiv är de negativa faktorerna i 

kombination med ökat stillasittande och 

minskat socialt sammanhang viktiga att belysa. 

Fördelarna till trots har ett antal negativa 

effekter av den ökade distanssysselsättningen 

också framkommit, bland annat utökad 

arbetsbörda, försämrad gemenskap på 

arbetsplatsen, sämre återhämtning mellan 

möten, mindre motivation samt mindre 

tydliga skiljelinjer mellan arbetsliv och fritid 

(237).  

 

Minskad arbetspendling såväl som tjänste-

resande inrymmer utöver det stor potential 

för förändring av arbetslivets struktur, med 

signifikanta ekonomiska inbesparingar på 

individ-, företags- och samhällsnivå. Antalet 

arbetstagare som pendlade mellan kommuner 

uppgick år 2019 till 1,7 miljoner, vilket kan 

sättas i relation till de 5,1 miljoner sysselsatta 

i Sverige samma år. Enligt myndigheten 

Trafikanalys uppgick arbetspendlandet innan 

pandemin till cirka 4,2 miljoner arbetsresor 

per dag, varav majoriteten, cirka 60 %, skedde 

med bil. Det genomsnittliga avståndet mellan 

bostad och arbetsplats uppskattas till 15 km, 

där storstadskommuner avviker med relativt 

korta avstånd motsvarande knappt 10 km 

(238). Medelrestiden för arbetspendling i 

Stockholm under vardagar var innan pande-

min cirka 17 minuter enkel väg, en siffra som 

ökat sedan 2015. Den genomsnittliga 

stockholmaren, som jobbar 5 vardagar i 

veckan, frigör därmed 12,5 timmar i månaden 

i sparad restid vid hemarbete. Transportkon-

sumtionen, bestående av inköp och drift av 

fordon samt köp av transporttjänster som 

lokalresor, uppgick 2018 till 58 000 kronor 

per hushåll – vilket indikerar magnituden av 

kostnader för arbetspendling, trots att en 

stor del av dessa kostnader uppskattningsvis 

utgörs av icke-arbetsrelaterade sådana (238). 

 

I tillägg till det ekonomiska mervärdet som 

reduceringen i arbetsrelaterat resande inne-

bär, sker en minskad miljöbelastning när 

trafikvolymerna minskas. Exempelvis har 

minskning av biltrafik till följd av covid-19 fått 

som effekt att luftkvaliteten i Stockholm 

markant förbättrats, med närmare en halve-

ring av halterna kvävedioxid i slutet av mars 

jämfört med normalläge (239). Potentialen 

beträffande den framtida distanssyssel-

sättningen bedöms ha ansenliga samhälls-

vinster, både ekonomiska, sociala och 

klimatmässiga.  

 

Många liknande fördelar som för distans-

arbete gäller även för distansundervisning. 

Digitaliseringen av undervisning kan möjlig-

göra för elever att delta i undervisning även 

när de är sjuka eller bortresta, och det möjlig-

gör även för elever över hela landet eller till 

och med hela världen att få tillgång till 

undervisningsmaterial från de bästa pedago-

gerna, till exempel streamade eller inspelade 

lektioner och föreläsningar. Särskilt inom 

vuxenutbildning och högre utbildning finns 
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stora möjligheter att öka tillgängligheten över 

hela landet och därmed minska både 

avfolkning i glesbygd och geografiska klyftor. 

Samtidigt finns det också risker med att elever 

får mindre social kontakt med både lärare och 

andra elever, och alla elevgrupper har inte 

samma förutsättningar för att kunna hantera 

sin utbildning hemifrån, till exempel vad gäller 

tillgång till lugn studiemiljö och egna datorer. 

 

4.3. Digital konsumtion av varor 

och tjänster 

Digital handel av varor och tjänster har under 

pandemin accelererat en redan pågående 

trend, och de digitala marknadsplatsernas 

betydelse har ökat kraftigt under pandemin 

som en följd av restriktioner och rekommen-

dationer kopplade till fysisk distansering. E-

handelstillväxten var stor i början av pan-

demin och likaså utbudsökningen, som svar på 

det ökade behovet och efterfrågan av digitala 

produkter.  

 

Digital konsumtion har inneburit att konsu-

menter generellt får tillgång till ett bredare 

sortiment av varor och tjänster, särskilt i 

glesbygden där de fysiska alternativen ofta är 

begränsade, och att det blir enklare för 

kunderna att jämföra erbjudanden mellan 

olika leverantörer när de inte fysiskt behöver 

besöka olika butiker. Färre resor till fysiska 

butiker får en positiv miljöeffekt samtidigt 

som konsumtionen blir bekvämare, vilket har 

varit särskilt betydelsefullt för grupper som 

har svårt att röra sig ute (äldre, funktions-

hindrade osv.). En annan fördel med digital 

konsumtion är att den oftast är tillgänglig 

dygnet runt istället för att vara begränsad till 

butikers öppettider. 

 

Därtill finns en stor inneboende potential i att 

människor som lever på stort geografiskt 

avstånd från varandra introducerats för 

tjänster som ökar möjligheten till interaktion, 

vilket särskilt rör äldre. Den ökade använd-

ningen av digitala kommunikationstjänster 

belyser tydligt vilka möjligheter de digitala 

medlen har i att agera sammanförande och 

utöka deltagandet i sociala sammanhang även 

i tider av normalläge.   

 

Det finns dock även en del utmaningar och 

potentiella nackdelar med ökad digital handel. 

Slutleveransen till kunderna, de så kallade 

”last mile”-leveranserna, är i dagsläget ofta 

logistiskt och miljömässigt ineffektiva jämfört 

med leveranser till fysiska butiker – effekter 

som måste ställas mot konsumenters resor 

till och från butikerna. De ökar också antalet 

transportfordon som rör sig i bostads-

områden, vilket har implikationer för både 

trängsel och trafiksäkerhet. Då många av 

leveranserna sker via postväsendet, särskilt 

Postnord, blir dessa mer belastade och sam-

tidigt också alltmer samhällskritiska. Samtidigt 

finns det en risk att brist på skalfördelar i 

leveranserna i glesbygden – på grund av lägre 

efterfrågan och större avstånd – gör att ett 

visst digitalt utbud inte kommer vara 

tillgängligt i hela landet, särskilt när det gäller 

snabba leveranser och dagligvaruhandeln (på 

grund av färsk-, kyl- och frysvaror). 

 

För konsumenterna innebär den ökade 

digitala konsumtionen förändringar i levnads-

mönster, vilket kan få flera negativa konsek-

venser. När fler produkter och tjänster kan 

köpas hemifrån och antingen levereras till 

hemmet eller upphämtningsställen i närheten, 

finns det en risk att stillasittandet ökar och att 

de dagliga sociala interaktionerna blir färre. 

Minskad konsumtion i fysiska butiker riskerar 

också leda till att många fysiska butiker kan 

tvingas stänga, vilket både kan leda till 

förlorade arbeten och att stadskärnor, både i 

större och mindre städer, blir mindre 

attraktiva och besökta.  

 

Sammantaget har dessa effekter potential att 

leda till flera olika betydande samhällsföränd-

ringar. Färre fysiska butiker i stadskärnorna 

kan möjliggöra ett förändrat synsätt på 

stadskärnornas funktion där fokus förflyttas 

mer till nöjen, upplevelser och umgänge med 

en högre koncentration av restauranger, 

kaféer, barer och andra typer av mötes-

platser. Även om leveranserna från e-handeln 

i dagsläget har stor miljöpåverkan kan de 

ökade volymerna leda till att andra, mer 

hållbara och innovativa logistiska lösningar blir 

ekonomiskt gångbara, särskilt med rätt 

incitament från offentlig förvaltning. Ökad 

digital konsumtion kan också göra det mer 

attraktivt att leva i glesbygden då konsumen-
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terna inte blir lika beroende av tätorter för 

tillgång till produkter och tjänster. Tillgänglig-

heten och enkelheten som konsumtionen av 

digitala varor och tjänster för med sig innebär 

att konsumenternas tillgänglighet och frihet i 

tid ökar.  

 

4.4. Digitalt utbud, 

kommunikation och 

innovation 

Förflyttningen till digital konsumtion av 

tjänster och produkter avspeglas även i 

företags och organisationers utbud, verksam-

hetsutövning och innovation. Den digitali-

seringsökning och de förändrade levnads-

vanor som uppstått som en följdeffekt av 

coronapandemin har förändrat det digitala 

landskapet, gällande såväl kommunikations- 

och marknadsföringsstrategi som utbud av 

tjänster och produkter. Digital närvaro 

kommer framöver vara affärs- och verksam-

hetskritiskt för majoriteten av företag, 

myndigheter och andra organisationer.  

 

Kommunikation och marknadsföring via 

digitala kanaler har ökat kraftigt – både 

utbudsmässigt och i termer av utökad 

räckvidd. Den positiva effekten av en ökad 

digital närvaro är inte minst tydlig sett till 

myndigheters och offentliga verksamheters 

kommunikation och informationsdelning. I 

och med pandemin och digitaliserings-

effekterna har dessa snabbt nått allmänheten 

inklusive nya målgrupper som i högre 

utsträckning konsumerar information digitalt. 

I och med att en större del av kommunika-

tionen kan ske direkt istället för via tredje 

part, som press och nyhetsmedier, ökar 

myndigheternas och organisationernas möjlig-

heter att forma sina budskap och nå 

allmänheten direkt. Däremot finns risken att 

digital kommunikation potentiellt försvinner i 

det enorma digitala nyhetsflödet, vilket gör 

det svårare att nå ut med budskap och ökar 

vikten av källkritik hos befolkningen. Vidare 

får privata aktörer som tillhandahåller 

dominanta plattformar såsom Facebook och 

Twitter stor makt att påverka informations-

spridningen och politiska yttringar, vilket 

potentiellt får konsekvenser för demokratin 

och yttrandefriheten vid fall av censur eller 

främjande av spridning av viss typ av innehåll.  

Trots att digitaliseringen i Sverige har 

accelererats av pandemin krävs ytterligare 

satsningar för att nå målet om att bli bäst i 

världen på att ta tillvara digitaliseringens 

möjligheter. Sverige låg innan corona-

pandemin på plats 6 både vad gäller inte-

grering av digital teknik och digitala offentliga 

tjänster (240). Det krävs alltså stora sats-

ningar inom dessa områden, bland annat på 

öppna data och att ersätta föråldrade it-

system inom offentlig förvaltning, för att 

Sverige ska kunna bli världsledande. 

 

Coronapandemin och företagens digitali-

sering i dess kölvatten har samtidigt inte varit 

problemfri. Sett till den hastiga omställningen 

till digitala arbetssätt har många företag haft 

begränsad beredskap att hantera de 

utmaningar i form av arbetsmetoder, säkerhet 

och digital närvaro som uppstått. Krisen har 

lett till verksamhetsstörningar och ekonomisk 

osäkerhet som riskerar att leda till lägre 

innovationstakt i samhället överlag de 

närmaste åren. För vissa verksamheter har 

digitaliseringen av utbudet inte varit lönsam 

på kort sikt. Detta gäller framförallt kultur- 

och upplevelsesektorn där värdet av den 

fysiska upplevelsen överstiger den digitala. 

Därtill har betalningsviljan för digitala tjänster 

inom dessa branscher generellt varit låg, 

troligtvis för att upplevelsevärdet i de digitala 

tjänsterna inte motsvarar de fysiska. Även om 

exempelvis streaming av tv-serier har ökat 

syns alltjämt ingen utvecklad betalningsmodell 

beträffande andra, mindre etablerade digitala 

kulturformer som streamad opera, dans osv. 
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Även gällande andra segment där den digitala 

konsumtionen och utbudet ökat markant – 

såsom e-handeln – har intäktsbortfallet i fysisk 

konsumtion inte kompenserats av den ökade 

digitala handeln, vilket dock bör sättas i 

relation till den återhållsamma konsumtionen 

överlag. På lång sikt är bedömningen 

emellertid att utbudet av digitala produkter 

och tjänster kommer fortsätta öka på 

bekostnad av fysiskt utbud, vilket gynnar 

företag med en stark digital närvaro och 

omställningsförmåga.  

 

Coronakrisen har utöver den digitala 

omställningen stimulerat ett stort antal 

digitala innovationer ämnade att lösa problem 

som skapats eller förstärkts av pandemin, 

vilket kan generera framgångsrika företag 

likaväl som leda till mer konsumentnytta. 

Uppkomsten av fler företag innebär potential 

för högre sysselsättningsgrad, ökade privat-

inkomster och därmed ökade skatteintäkter, 

vilket är särskilt viktigt givet att konkurserna, 

varslen och uppsägningarna ökat i hela Sverige 

under pandemin (241). Innovationerna i 

samband med ändrade arbetssätt har stor 

potential att generera effektivitetshöjningar 

genom digitala tillvägagångssätt, vilket inte 

minst gäller inom vård- och utbildnings-

sektorn. Antalet vårdbesök som sker digitalt 

kan även i tider av normalbelastning inom 

sjukvården minimera smittspridning och 

potentiellt öka effektiviteten gällande köande 

och tid till diagnos. Därtill skapar de digitala 

tjänsterna, i synnerhet inom utbildning och 

vård, tillsammans med det ökade utbudet av 

produkter bättre förutsättningar för del-

tagande oavsett geografi.  

 

Organisationer, myndigheter och företag har 

genom ett ökat digitalt utbud och förbättrad 

kommunikation fått en större räckvidd och är 

mer närvarande på individnära plattformar. 

Offentliga verksamheter och myndigheter har 

i och med digitaliseringen stor potential att 

agera mer interaktivt med medborgarna, öka 

transparensen, minska upplevelsen av avstånd 

till beslutsfattare och i förlängningen skapa en 

mer demokratisk medborgardialog. Därtill 

står majoriteten av verksamheter bättre 

rustade inför framtida hotbilder. Digital 

kommunikation och ökade möjligheter till 

digital konsumtion kan göra samhället mer 

motståndskraftigt mot situationer som 

begränsar människors rörlighet, t.ex. andra 

pandemier.  

 

4.5. Digital infrastruktur 

Digital utrustning och infrastruktur har i och 

med coronapandemin i ökad utsträckning 

blivit förutsättningar för att verka i samhället. 

Framförallt har betydelsen av tillgång till digital 

utrustning samt digital infrastruktur av hög 

kapacitet och robusthet belysts under 

pandemin. Infrastrukturens omfattning, räck-

vidd och prestanda är framgent direkt 

avgörande för utvecklingen och möjligheterna 

till sysselsättning och samhällsviktiga funk-

tioner i hela landet. 

 

Sverige har varit välrustat för digitaliserings-

omställningen och infrastrukturnätverken 

likaväl som organisationer har klarat digitali-

seringen väl. I och med det ökade beroendet 

av en fungerande infrastruktur exponeras 

dock en sårbarhet i samhället. Ifall den digitala 

infrastrukturen och samhällsbärande funk-

tioner brister i kapacitet och säkerhets-

rutiner, föreligger betydande risker för att 

samhället i stort kan påverkas. Därtill har 

förändringen i arbetssätt till följd av pandemin 

inneburit en ökad sårbarhet för cyber-

attacker, både inom privat och offentlig 

sektor, föranlett av den hastiga omställningen 

där säkerhetsfrågor blivit åsidosatta till 

förmån för verksamhetsdrift. Som en konse-

kvens av det ökade beroendet av fungerande 

digitala lösningar utgör dessa säkerhets-

angrepp en mer särpräglad samhällsrisk än 

innan pandemin.  

 

 

Sverige har varit välrustat för 

digitaliseringsomställningen och 

infrastrukturnätverken likaväl 

som organisationer har klarat 

digitaliseringen väl 
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Den digitala infrastrukturen är en förutsättn-

ing för all digital verksamhet, vilket särskilt 

under pandemin belyst dess samhällsbärande 

funktion och stora påverkan på möjligheterna 

till jämlika villkor över regioner i Sverige. 

Digitaliseringen innefattar betydande poten-

tial för att hushåll och företag på glesbygden 

får betydligt bättre tillgång till service och 

samhällstjänster som blivit avvecklade i takt 

med en ökad urbanisering och koncentrering 

av tjänsteutbud till tätorter. Branschorganisa-

tionen IT & Telekomföretagen beräknar i sin 

rapport ”Snabbt bredband för sysselsättning 

och tillväxt i hela Sverige” som utkom 2019 

att ett komplett utbyggt höghastighets-

bredband hade genererat 28 000 nya 

arbetstillfällen och ökat kommunintäkterna 

med 11,5 miljarder kronor för kommuner 

och regioner (114). I kombination med det 

ökande intresset att flytta till landsbygden 

(236) och ökningen av distansarbete finns det 

en  potential för ökad inflyttning och ökade 

kommunintäkter. Detta förutsätter en fullgod 

och rikstäckande utveckling av den digitala 

infrastrukturen. 

 

4.6. Digitalt ledarskap 

Betydelsen av digital kompetens och digitalt 

ledarskap har ökat kraftigt i och med 

coronapandemin. En effekt av digitaliserings-

vågen är en kompetenshöjning hos individer 

och strukturförändringar inom företag, 

institutioner och statliga myndigheter. På 

grund av digitaliseringens omfattning ställs 

höga krav på ett tydligt digitalt ledarskap, både 

vad gäller daglig verksamhet och långsiktiga 

strategier.  

 

Coronapandemin har agerat som en 

katalysator gällande digital kompetens och fått 

som följdeffekt att stora grupper människor 

har fått incitament till kompetensutveckling. 

Sett till behovet av ökade digitala vårdkon-

takter, ökad digital undervisning, ökad e-

handel och så vidare står dock klart att den 

digitala kompetensen måste fortsätta utveck-

las för att tillgodose dessa behov. Det har 

också blivit tydligt att det finns ett behov av 

förändring i kompetensfokus. När den 

tekniska kompetensen ökar blir behovet av 

mer kvalitativ kompetens uppenbart, som hur 

läkarbesök ska genomföras digitalt eller hur 

distansundervisning ska bedrivas på ett 

optimalt sätt. 

 

Även att effektivt kunna leda en verksamhet 

där en allt större andel arbetar på distans är 

beroende av ett kompetent digitalt ledarskap 

utöver tekniska förutsättningar. I en under-

sökning om svenskt arbetsliv under corona-

pandemin, utförd av Great Place to Work 

Institute, uppger en stor del av de som är 

under 25 att deras organisation inte förstår 

vad som oroar dem. 34 % av de tillfrågade 

uppger också att de önskar mer stöd från sin 

organisation och 78 % upplever att ledaren 

inte ger teamet en tydlig riktning. Rapporten 

berör arbete under coronapandemin överlag 

men ger starka indikationer på vilken 

betydelse det digitala ledarskapet har för 

arbetsmiljön och arbetsprestationen. 

Rapporten belyser även att trots en hög 

digital kompetens, vilket generellt är fallet för 

de yngre, krävs ett välfungerande digitalt 

ledarskap för en välfungerande digitaliserings-

omställning (92). 

 

Företagsledare, myndigheter och statliga 

instanser behöver utvärdera sina rutiner i 

enlighet med det uppkomna läget till följd av 

pandemin, för att säkerställa kompetens-

utvecklingen på alla nivåer. Utöver ekono-

miska insatser betonas behovet av samord-

nande organ och nationella strategier för olika 

verksamhetsområden. Kompetensen och 

erfarenheten som krävs för genomförande av 

digitalisering är i högsta grad varierande, vilket 

gäller såväl företag och näringsidkare som 

 

Företagsledare, myndigheter 

och statliga instanser behöver 

utvärdera sina rutiner i enlighet 

med det uppkomna läget till 

följd av pandemin, för att 

säkerställa kompetens-

utvecklingen på alla nivåer 
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offentliga verksamheter. I dagsläget ligger 

graden av digitalisering och kompetens-

försörjning på den enskilda verksamhetens 

ansvar, vilket innebär att både den digitala och 

den allmänna kompetensutvecklingen riskerar 

bli fragmenterad och ojämlik. Digitalisering 

innebär inte enbart ökat nyttjande av digitala 

medel, utan handlar om implementationen 

och utnyttjandet av möjligheterna digitali-

seringen ger, exempelvis beträffande peda-

gogik och vård. Under pandemin har 

användningen av digitala medel ökat enormt, 

men för att tillvarata potentialen i digitali-

seringen krävs styrning och digitalt ledarskap.  

 

Mellan olika verksamheter och sektorer 

belyses behovet av struktur och system för 

att säkerställa ett effektivt digitalt infor-

mationsutbyte; exempelvis efterfrågas 

enhetliga journalsystem på nationell nivå inom 

vården och att regeringen anslår medel för 

ökat samarbete mellan skolor som bedriver 

högre utbildning. Även vad gäller lagstiftning 

beträffande säkerhetsaspekter, som använd-

ning av publika moln inom offentlig förvaltning 

eller myndigheters informationshantering, 

finns behov av förtydliganden.  

 

Den inneboende digitaliseringspotentialen 

inom sektorer och för enskilda verksamheter 

är avhängig ett adekvat och strategiskt digitalt 

ledarskap. Innan pandemin hölls Sveriges 

digitalisering tillbaka av både ett digitalt arv 

och bristande digital förmåga (240), där 

Swedish Center for Digital Innovation 

bedömde att dessa låg på 46 % respektive 

39 %. Värden under 50 % betyder att 

digitaliseringen begränsas. Detta leder till att 

nyttan med digitalisering begränsas, mer-

kostnader uppstår och att förutsättningar för 

digitalisering saknas. Det finns alltså ett 

omfattande behov av satsningar på 

digitalisering för att uppnå regeringens mål 

om att bli bäst i världen på att använda 

digitaliseringens möjligheter. Genom väl-

utvecklade digitala strategier och resurs-

effektiva investeringar kan stor potential 

realiseras både nationellt och lokalt. 

Angående de digitala klyftor som riskerar 

uppstå är det av stor vikt att verksamhets-

utövare omfattas av samordnade strategier, 

inklusive riktlinjer och kompetensmål, för att 

säkerställa jämlika förutsättningar för 

digitalisering och i förlängningen god välfärd 

för alla.
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5. Slutsatser 

1 
Digitaliseringen har, både globalt och nationellt, bidragit till att mildra effekterna av coronapandemin. 

Digital infrastruktur, utrustning och kompetens har bidragit till att samhället har fortsatt att fungera 

trots omfattande restriktioner genom att både efterfrågan och utbud av produkter och tjänster har 

digitaliserats. Dessa förändringar kan bidra till att uppnå regeringens övergripande mål att Sverige 

ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter, och kan bidra med omfattande 

lärdomar för att stödja och stimulera framtida digitalisering. 
  

2 
Sverige har i ett internationellt perspektiv haft goda förutsättningar att hantera digitaliseringen som 

uppstått till följd av coronapandemin. Trots detta är förbättringspotentialen framöver stor vad gäller 

fortsatt digital inkludering, utbyggnad av infrastruktur, kompetenshöjning på allt från individ- och 

organisationsnivå till hela branscher samt samordnande strategier på nationell nivå. Åtgärder inom 

dessa områden kan öka förmågan att använda digitaliseringens möjligheter och säkerställa ökad digital 

jämlikhet baserat på ålder, geografi och socioekonomisk bakgrund. 
  

3 
I flera avseenden har coronapandemin kraftigt accelererat redan pågående digitaliseringstrender 

snarare än orsakat nya förändringar. Digitalisering som varit planerad på flera års sikt har istället 

genomförts på veckor eller månader. Denna snabba utveckling väntas ha många positiva effekter men 

riskerar också att leda till suboptimala implementationer som kan leda till säkerhetsbrister, hindras 

av juridiska begränsningar och ge sämre resultat än en mer kontrollerad utveckling skulle möjliggjort. 
  

4 
Digitaliseringen väntas öka möjligheterna att leva och verka över hela Sverige med likvärdigt produkt- 

och tjänsteutbud samt tillgång till sysselsättning, högre utbildning, vård och andra samhällstjänster. 

Detta förutsätter dock en god tillgång till digital infrastruktur i hela landet, vilket kräver fortsatta 

investeringar i till exempel fibernätet i glesbygden. 
  

5 
Alla delar av samhället har inte samma förutsättningar att digitaliseras. De sektorer där digitala 

produkter och tjänster inte upplevs motsvara de fysiska och där således attraktiva digitala 

erbjudanden saknas har drabbats hårt av coronapandemin, till exempel kultursektorn. Andra har 

vuxit dramatiskt, till exempel e-handeln. I de flesta sektorer bedöms en kombination av digitala och 

fysiska alternativ samexistera efter pandemin, men med en större andel digitala än innan. Däremot 

kan vissa sektorer som kultursektorn behöva externt stöd för att kunna fortsätta den digitala 

utvecklingen. 
  

6 
Det digitala ledarskapet varierar kraftigt mellan olika organisationer och sektorer, och därigenom 

varierar också möjligheterna att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Bristande digital kompetens, 

förlegade it-system och avsaknad av samordning inom både statlig förvaltning och privat verksamhet 

är hindrande i omställningen till digitala tjänsteerbjudanden och arbetsprocesser. Avsaknaden av 

enhetliga och kompatibla it-lösningar mellan organisationer i kombination med svårigheten att skapa 

överblick riskerar att öka säkerhetsriskerna och hindra tillvaratagandet av synergier. 
  

7 
För att ta tillvara digitaliseringens positiva effekter är det av stor vikt att motverka klyftor mellan 

olika grupper i samhället. Tillgång till samhällstjänster är i allt högre grad beroende av tillgång till 

digital infrastruktur, utrustning och kompetens och därmed riskerar individer som saknar detta att 

hamna i digitalt utanförskap. Dessa individer är dessutom ofta redan utsatta, som äldre, boende i 

glesbygd och utsatta områden eller med lägre socioekonomisk status. Samma utsatthet gäller för 

små företag och andra organisationer som är mindre benägna än de stora att investera i digital 

utrustning och kompetens. 
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