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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 24-25 bedömde 11 län den samlade generella efterlevnaden som hög, och 10 län som medel, vilket är marginellt
förändrat sedan föregående rapportering v 23.

BEDÖMD EFTERLEVNAD PER LÄN

v.24-25

v. 23

I veckans rapportering lyfter ett flertal län att det är svårt att jämföra efterlevnaden över tid när råd och rekommendationer
ändras. Vädret har i kombination med ökad vaccinationsgrad, minskad smittspridning och lättnader av restriktioner en
stor inverkan på allmänhetens följsamhet. Flera län lyfter att allmänheten tenderar att bete sig mindre smittsäkert, och att
risken för trängsel ökar vid varmt väder på exempelvis badplatser, uteserveringar och parker där flera människor samlas.
Flertalet län rapporterar om minskat resande inom kollektivtrafiken till följd av sommarlov samt påbörjade semestrar.
Västra Götaland och Halland rapporterar om ökat resande till badplatser, samt att ToGo-appen kompletterats med
trängselindikator som anger beräknad trängsel. Västernorrland rapporterar att flertalet resenärer väljer att gå eller cykla,
men att det finns risk för ökad trängsel i kollektivtrafiken vid dåligt väder.
Fotbolls EM kan också ha bidragit till ökad trängsel då folk vill titta på matcher tillsammans, vilket lyfts i Jönköpings,
Hallands och Gotlands rapportering.
En kommun i Kronoberg lyfter att rekommendationerna, om att endast umgås i en mindre krets och undvika nya
bekantskaper samtidigt som införande av lättnader i exempelvis personantal rörande allmänna sammankomster och
offentliga tillställningar, upplevs som motsägelsefulla.
Slutsats/Kommentar
Flera län lyfter midsommarfirande som ett tillfälle där följsamheten av råd och rekommendationer riskerar brista eftersom
firandet kan bidra till ökade och nya sociala kontakter.
Det är en utmaning att genom kommunikation förmå allmänheten att följa restriktioner och rekommendationer då dessa
uppfattas som motsägelsefulla och otydliga.

Länsstyrelsen Skåne 2021-06-22

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 4 – 17 juni 2021 ökade aktiviteten inom
kategorierna ”shopping och nöje” (12%), ”matbutiker och apotek” (5%), ”utomhus” (151%) och ”station i
kollektivtrafiken” (9%) samt att aktiviteten minskade inom kategorierna ”arbetsplatser” (6%) och
”bostad” (4%) jämfört med föregående fjortondagarsperiod (21 maj – 3 juni).
Kollektivtrafik
Följsamheten av råd och rekommendationer inom kollektivtrafiken bedöms vara marginellt förbättrad till
oförändrad dessa två veckor: 8 län anger hög, 11 län medel, 2 län låg efterlevnad. Efterlevnaden av
munskyddsanvändning rapporteras vara medel i 1 län och låg i 16 län medan bedömning saknas för 4
län. Beläggningsgraden bedöms vara hög i 2 län, medel i 15 län och låg i 1 län medan bedömning
saknas för 3 län.
Identifierade särskilda områden och situationer med risk för ökad smittspridning
(+/- anger förhållande till vecka 23)
• Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar: 5 (+2) Västerbotten lyfter risk för
förvirring kring deltagarbegränsningar vid sammankomster. Norrbotten rapporterar om
Midnattstravet. Jönköping och Halland lyfter visning av EM-matcher i fotboll.
• Privata sammankomster: 11 (-4) Flera län lyfter midsommarfirande.
• Serveringsställen: 9 (+-0) Uppsala och Västra Götaland anger fler besökare på uteserveringar.
Kronoberg lyfter att besökare på köpcentra bryr sig i mindre grad om avspärrningar av bord.
• Handelsplatser inkl. paketutlämning inomhus: 10 (-2) Uppsala, Halland och Västra Götaland
rapporterar om matbutiker och inköp i grupp.
• Handelsplatser utomhus: 7 (+4) Kronoberg, Norrbotten och Gotland lyfter loppis och auktioner.
• Skolmiljöer och fritidsgårdar: 7 (-5)
• Arbetsplatser: 9 (-1) Uppsala rapporterar om mötesrum och lunchrum.
• Offentliga rum inomhus: 7 (+4)
• Offentliga rum utomhus: 11 (+1) Flera län lyfter badplatser, bryggor och parker. Västra Götaland
anger turistorter vid vackert väder.
• Träningslokaler och idrottsaktiviteter: 7 (+2) I Västmanland anger en kommun utomhusbad.
• Motorträffar: 3 (-1) I Värmland lyfter cruising och bilträffar.
• Övrigt: 5 (-3) Alla fem län lyfter redan vaccinerade som en risk.
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Vidtagna åtgärder
• I Uppsala har en kommun satt upp nya affischer på välbesökta platser som en påminnelse att fortsätta
hålla avstånd och respektera att alla inte är vaccinerade än.
• Västra Götaland rapporterar om informationsinsatser inför sommarledighet och aktiviteter.
• I Dalarna planerar en kommun för en särskild informationsinsats vid badplatser och parker.
• I Västernorrland sker fortsatta kommunikationsinsatser om smittläget och gällande rekommendationer.
• Värmlands länsstyrelse har tagit fram information angående feriearbete för ungdomar riktad till
arbetsledare, ungdomar samt deras föräldrar.
• Ljusdals kommun har vidtagit åtgärder mot spontan-cruising. Bland annat skedde samverkan mellan
flera aktörer (polis, nattvandrare och fältarbetare). Kommunen gick även ut via media med vädjan till
allmänheten om att inte delta.
• Västra Götaland rapporterar om stadsvärdar som kommer att finnas på strategiska platser under
sommaren för att påminna om att hålla avstånd.
• Dalarna informerar om att många kommuner försöker ha god framförhållning med utbildning och
introduktion av sommarvikarier.
•

12 län rapporterar inte något nytt.

Behov av åtgärder
• Kronoberg rapporterar att en kommun ser behov av kommunikationsinsatser för att förmå allmänheten
att följa rekommendationer och råd.
• Värmland ser behov av kommunikativa insatser för att informera om de regionala restriktionerna.
• Gävleborg och Uppsala ser behov av tydligare riktlinjer och efterfrågar tydlig kommunikation om vilka
restriktioner som gäller i samband med förändringar och hur återgången till ”det normala” ska
genomföras.
• Västernorrland lyfter behov av att fortsatt påminna om vikten av att hålla ut och följa råd och
rekommendationer under sommaren.
•

15 län rapporterar inte något nytt.

