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• Välkomna!

• Vad har vi gjort, Sunet-dagarna i lite siffror
• Preliminärt resultat av Sunet-dagarna enkäten
• Lärdomar?!

• Nästa steg – Vårens Sunet-dagar!

Dagens agenda och välkomna!



Vad har vi gjort, Sunet-dagarna i lite siffror



Vad har vi gjort, Sunet-dagarna i lite siffror

• Inget trassel med fördelardosor!

• Ingen gemensam fika L



• Minst 2391 deltagare via Zoom!
(1 deltagare = en inloggning på ett möte,
75% -> 1800 deltagartimmar?)

• 60 timmars program - ca 45 vid vanliga Sunet-dagar

• 30 pass inom Sunets olika områden - ca 30 vid vanliga F2F

Vad har vi gjort, Sunet-dagarna i lite siffror



(Preliminärt) resultat 
från enkäten 

Sunetdagarna hösten 
2020



Vad är ditt 
övergripande intryck 
av höstens 
Sunetdagar?



Vad var bra med de nya virtuella 
Sunetdagarna?
• Lättare att kombinera med sitt arbete.

• Positivt att inte behöva resa iväg en hel 
vecka.

• Enkelt att byta pass och komma in/lämna 
utan att störa.

• Bra med spridningen av dagarna. 

• Fler kunde delta och lyssna på det som 
berör dem.

• Bra att inga pass krockar med varandra.

• Uppkopplingen fungerade!

• Ökade möjligheter till djuplodande 
diskussion i vissa fall.

• Bra agenda.

• Fortsätt med detta!



• Hybridformat mellan virtuella föreläsningar och nätverkande IRL.

• Luftigare program och längre/fler pauser.

• Några fler "keynotes" där SUNET visar strategi kring gemensamma lösningar för 
sektorn.

• Ha med några sessions som lättar upp stämningen/inspirerar för att komplettera de 
tekniskt tunga sessionerna.

• Ha sessioner endast förmiddagar eller eftermiddagar, för att undvika långa dagar i 
Zoom. 

Vad kan förbättras till nästa gång?



Hur tycker du 
informationen innan 
och kring 
Sunetdagarna 
hösten 2020 
fungerade?

Kommentarer:

• Länkarna för att lägga till passen i sin kalender
var bra, men när pass flyttades/information
ändrades så får man ingen information om man inte 
kollar webben.

• Wiki-sidan är svåröverskådlig. Önskar någon gruppering 
av ämnen eller liknande. 

• “Det var inte så mycket information/reklam om det va?”



Skulle du komma om 
Sunetdagarna 
anordnas på 
liknande sätt igen?

Övriga synpunkter:

• Mycket nöjda med höstens event! 
Skulle komma igen men saknar det 
fysiska mötet och nätverkandet.



Feedback gällande specifika pass
Corona, hemarbete och 
informationssäkerhet
• Bra pass och tydligt även för dem som inte är 

så tekniskt kunniga. 

Tredjelandsöverföring efter Schrems II
• Informativt och uppskattat pass. 
• Bra diskussioner.

Genomgång av MSB:s nya föreskrifter
• Uppskattat pass. 
• En åsikt om att det var en för stor fråga för ett 

enda pass – hade velat ha fler separata pass. 

Vad är på gång inom Sunets tjänster
• Bra, tydligt och strukturerat. 

Social informationssäkerhet
• Mycket bra och uppskattades att tidsschemat hölls.

Allmän feedback om passen
• Bättre spridning och aktualitet av ämnen än vanligt.
• Fungerade bra med zoom. 
• Hög kvalitet på material och föredrag. 
• Önskar lite mer djup i frågorna. 



• Enkäten är öppen en vecka till
(länk på wikin och i chatten)

• https://sunet.artologik.net/sunet/sunetveckoronline2020ht

Vad tycker du om Sunet-dagarna?

https://sunet.artologik.net/sunet/sunetveckoronline2020ht


• Zoom fungerar väl för att presentera!
• Komplexare med interaktivitet, att få till en ”dialog”…
• Flipped classroom, inspelad föreläsning med diskussion efteråt?
• Vi lär oss ”pedagogik” – hur kan vi öka interaktiviteten?

WS? Breakout rooms? Mentimeter / Polls?
• Arbeta med Hybrid i framtiden?
• Zoom / kalender på wikin – presentera programmet tydligt!

Lärdomar



• Kommande webinar/aktiviteter annonseras på www.sunet.se

• Håll koll i respektive områdes e-post listor!

Nästa steg

http://www.sunet.se/


• Vårens dagar blir helt virtuella!

• Vårens Sunet-dagar går av stapeln 13-29 april, 2021

• Vi siktar på att synas på plats till höstens Sunet-dagar 2021

Vårens Sunet-dagar



Stort tack,
på återseende till våren!


