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Svarsfrekvens och metod
Bedömningen baseras på rapportering från samtliga 21 länsstyrelser, som i sin tur bygger på rapportering från kommuner
och andra regionala aktörer. Insamlingsmetod kan skilja sig åt mellan län och kommuner och har inte kvalitetssäkrats i
denna sammanställning. Aktivitetsdata inkluderas från Google Mobility Reports.
Sammanfattning
Vecka 26-27 bedömde 12 län den samlade generella efterlevnaden som hög och 9 län som medel. Detta innebär en
marginell förändring från senaste rapportering, där 11 län rapporterade hög och 10 län medel generell efterlevnad.

BEDÖMD EFTERLEVNAD PER LÄN

v.26-27

v. 24-25

Liksom föregående rapportering lyfter ett flertal län att det är svårt att jämföra efterlevnaden över tid när råd och riktlinjer
ändras. En farhåga som lyfts är att allmänhetens följsamhet av kvarvarande restriktioner riskerar att försämras då
motivationen att följa råd och rekommendationer tenderar avta vid lättnader av restriktioner, vaccinering och det varmare
vädret.
Åtskilliga län lyfter risker kopplat till sommar- och semesterperiod såsom trängsel vid populära turist- och besöksmål,
uteserveringar, stränder och badplatser och andra populära sommaraktiviteter.
Gotland lyfter att verksamhetsutövare är positiva till att få mer kunder i samband med lättnader av restriktioner och ökat
antal turister i länet. Dock finns en oro att trängsel kan uppstå och att det kan behövas ytterligare åtgärder för att
säkerställa att restriktionerna efterlevs på populära besöksmål.
Slutsats/Kommentar
Läget tyckts för majoriteten av länen te sig oförändrat sedan föregående rapportering. Det är en utmaning att se till att
allmänheten håller sig uppdaterade om vad som gäller, och följer rekommendationerna för att undvika en fjärde våg.
Då nya lättnader av restriktioner har införts kan följsamheten bli något svårtolkad.
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I låg utsträckning: Merparten av
observationerna och insamlade
uppgifter pekar på att ett viss lågt antal
följer råd, rekommendationer och
riktlinjer (riktvärde lägre än 50%).
Medel: Mer än hälften av
observationerna och insamlade
uppgifter pekar på att mer än hälften av
populationen följer råd,
rekommendationer och riktlinjer
(riktvärde upp till ca 70%).
I hög utsträckning: Merparten av
observationerna och insamlade
uppgifter pekar på att flertalet följer råd,
rekommendationer och riktlinjer
(riktvärde mer än 70%).
I mycket hög utsträckning: I princip
samtliga observationer och insamlade
uppgifter pekar på att i princip hela
populationen följer råd,
rekommendationer och riktlinjer
(riktvärde 90-100%).
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Nationella aktivitetsmönster
Data från Google Mobility Report visar att mellan den 17 – 30 juni 2021 ökade aktiviteten inom
kategorierna ”shopping och nöje” (7%), ”matbutiker och apotek” (5%) och ”utomhus” (81%) samt att
aktiviteten minskade inom kategorierna ”station i kollektivtrafiken” (5%), ”arbetsplatser” (24%) och
”bostad” (1%) jämfört med föregående fjortondagarsperiod (3 juni – 16 juni 2021).
Kollektivtrafik
Följsamheten av råd och rekommendationer inom kollektivtrafiken bedöms oförändrad dessa två veckor:
8 län anger hög, 11 län medel och 1 län låg efterlevnad. Efterlevnaden av munskyddsanvändning till och
med den 1 juli rapporteras vara medel i 1 län och låg i 8 län medan bedömning saknas för 11 län.
Beläggningsgraden bedöms vara hög i 3 län, medel i 9 län och låg i 5 län medan bedömning saknas för
3 län.
Jönköping och Blekinge noterar ett minskat resande inom kollektivtrafiken i samband med semestrar
och skollov. Västra Götaland, Gotland, Halland, Jämtland och Uppsala ser en ökning i resandet. För
Gotland ligger färjebokningarna över ett normalt år, vilket korresponderar med att färre reser utomlands
detta året och därmed i större utsträckning semestrar i Sverige.
Identifierade särskilda områden och situationer med risk för ökad smittspridning
(+/- anger förhållande till vecka 24-25)
• Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar: 5 (+-0) Värmland: publika evenemang.
Västerbotten lyfter risk för förvirring om vilka deltagarbegränsningar som gäller vid olika typer av
sammankomster.
• Privata sammankomster: 7 (-4) Kalmar: privata fester.
• Serveringsställen: 11 (+2) Södermanland: caféer, restauranger, parker, badstränder och bryggor.
Gotland: trängsel har uppkommit i samband med fotbolls-EM, framför allt utanför serveringsställen.
• Handelsplatser inkl. paketutlämning inomhus: 11 (+1) Halland: butiker besöks i par eller grupp.
• Handelsplatser utomhus: 4 (-3)
• Skolmiljöer och fritidsgårdar: 0 (-7)
• Arbetsplatser: 6 (-3) Västerbotten: arbetsplatser där människor inte kan arbeta på distans, som
exempelvis byggarbetsplatser. Fikarum utgör en särskild risk.
• Offentliga rum inomhus: 3 (-4)
• Offentliga rum utomhus: 10 (-1) Flera län lyfter badplatser, bryggor och parker.
• Träningslokaler och idrottsaktiviteter: 6 (+1) Norrbotten: lyfter idrottsarrangemang –
missuppfattningar gällande bedömning avseende avstånd för sittande publik.
• Motorträffar: 6 (+3)
• Övrigt: 2 (-3) Värmland och Västmanland lyfter återvändande utlandsresenärer.
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Vidtagna åtgärder
• I Kronoberg, Västra Götaland, Västernorrland och Skåne har informationsinsatser tex i form av skyltar
och trängselvärdar införts på badplatser, campingar och andra utemiljöer associerade till
sommaraktiviteter.
• I Dalarna har en kommun ställt in motorevenemang och upplåter inte allmän mark för servering eller
försäljning under den tänkta arrangemangsveckan och uppmanar andra aktörer i kommunen att göra
detsamma.
•

14 län rapporterar inte något nytt.

Behov av åtgärder
• Norrbotten ser behov för att samråda med Riksidrottsförbundet och SISU idrottsutbildarna i Norrbotten
kring idrottsarrangemang.
• Östergötland rapporterar att polisområde Östergötland ser ett fortsatt behov av kommunikation gällande
pandemin och vikten till att efterleva råd och rekommendationer.
• I Kronoberg lyfter en kommun att det efter lättnader 1 juli krävs ökat behov av stöd och information riktat
till ansvariga för lokaler som hyrs ut, då dessa får fler frågor och bokningar från fler och större sällskap.
• Dalarna och Västernorrland uppger att det finns ett fortsatt behov av kommunikativa insatser i samband
med avvecklingen av restriktioner.
•

16 län rapporterar inte något nytt.

