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Sammanfattning

17 län anger hög efterlevnad, ett län har gått från mycket hög till hög jämfört med föregående vecka. En ny tendens i
restriktionströttheten är ökad rapportering om framförallt privata sammankomster. 12 län rapporterar att allmänheten inte
följer uppmaningen att handla ensamma, och två län understryker behovet av nationella informationsinsatser på området.
Jämtland, Halland och Västernorrlands län har vidtagit åtgärder i form av trängselvärdar, Östergötland län har infört
uppsökande insatser mot ungdomar och Uppsala län förbereder nattvandring vid valborg.
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Östergötland, Västerbotten, Värmland och Västernorrlands län rapporterar innevarande vecka att ungdomar samlas i
grupp, bland annat i köpcenter och på skolgården efter skolslut. Gävleborg rapporterar att motorburen ungdom samlas, i
Uppsala rapporteras om uppmaningar till studenter – via sociala medier – att festa och ignorera restriktioner.
Östergötlands och Stockholms län rapporterar om låg efterlevnad i form av privata fester trots råd och
rekommendationer.
Fjällturism
Resandedata visar att det sker färre resor till län med fjällturism under perioden 13-19 mars 2021 jämfört med
motsvarande period 2019 (Dalarna -30%, Värmland -40%, Jämtland -15%, Norrbotten -58%, Västerbotten -54%).
Resandet till fjällturismlänen är nästintill oförändrat den senaste veckan jämfört med föregående vecka (-1% eller 149
resor/dag färre). Det dagliga genomsnittliga resandet under perioden 13-19 mars 2021 var (inom parentes jämfört med
föregående vecka): Dalarna 25 172 resor/dag (+2%), Jämtland 11 083 resor/dag (-4%), Norrbotten 3 149 resor/dag
(+3%), Värmland 15 823 resor/dag (-3%), Västerbotten 5 336 resor/dag (-6%).
Dalarna: Två provtagningsstationer i fjällen har stängts, men resterande kommer vara tillgängliga tills efter påsken.
Boendebokningar indikerar särskild risk för trängsel under påsklovsvecka 14.
Jämtland: Provtagning på vintersportorter samt i samband med världscupfinalen visar på låg förekomst av smitta, samt
fortsatt förmåga att bryta smittkedjor.
Norrbotten och Värmland: Informationskampanjer planeras inför påsken på temat resande och umgängesstorlekar.
Västerbotten: Rapporterar om risk för ökad trängsel vid påsken.

Kommentarer/slutsatser

Likt tidigare veckor uppger majoriteten av länen att efterlevnaden är hög, kombinerat med bristande följsamhet hos
allmänheten. En ny tendens innevarande vecka är bristande efterlevnad i att handla ensam samt
arrangemang/deltagande vid privata sammankomster. Flertalet län lyfter ett behov av informationskampanjer på nationell
nivå kopplat till förtydligande av restriktioner i syfte att stävja den ökade förekomsten av privata sammankomster.
Fjällänens rapportering samt resedata pekar på att efterlevnaden av råden vid fjällturismen har varit god. Fjällänen
rapporterar vidare om hög provtagningskapacitet och god förmåga att bryta smittkedjor. Dalarna och Västerbotten
rapporter om förväntat ökat antal besökare kring påsken, samtidigt rapporterar samtliga fjällän om fortsatt beredskap.
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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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Samlad bedömning nationella resmönster

Resandet inom länen mellan den 13 och den 19 mars (v.11) visar en genomsnittlig ökning med +4%
jämfört med föregående vecka. För tidigare veckor rapporterades följande genomsnittliga förändringar i
resmönster inom län (jmf. med föregående vecka): v.10: -3%, v.9: -4%, v.8:-1%, v.7: +1,5%
Google Mobility Report visar att mellan 10-16 mars 2021 har aktiviteten minskat inom kategorierna
”shopping och nöje” (2%), ”utomhus” (17%) och ”station i kollektivtrafik” (1%) jämfört med den
föregående sjudagarsperioden (3 - 9 mars 2021). Under samma period har aktiviteten ökat inom
kategorierna ”arbetsplatser” (1%) medan aktiviteten förblir oförändrad inom ”matbutiker och apotek” och
”bostäder” jämfört med föregående sjudagarsperiod.
Kollektivtrafik
Generellt oförändrat läge gällande efterlevnaden: 7 län rapporterar hög, 13 län rapporterar medel och 1
län rapporterar låg efterlevnad inom kollektivtrafiken. Munskyddsanvändningen bedöms generellt som
låg, vilket 13 av de 16 rapporterande länen anger.
Västra Götalands län rapporterar om en riktad insats med munskyddsutdelning på linjer eller fordon med
särskilt stor risk för trängsel vilket tagits emot väl. Fortsatt låg beläggningsgrad på turerna anger 10 av
länen med en viss en ökning i antal resor generellt, delvis orsakad av utökad närundervisning.
Identifierade särskilda områden och situationer med risk för ökad smittspridning
Ungdomar: 4 län rapporterar att ungdomar träffas i större skaror och skapar egna samlingsplatser.
Östergötland uppger att ungdomar träffas i större grupper i bland annat stadsmiljö, handelsplatser och
på parkeringsplatser. Gävleborg anger att motorburen ungdom samlas i grupp och polisen anger att
efterlevnaden är låg vid motorträffar.
Handel: 3 län rapporterar om handeln. Halland anger att många besöker livsmedelsbutiker i grupp och
att avstånd inte hålls vid kassalinjerna. Västernorrland anger populära affärer med begränsade
öppettider som särskilt riskområde. En kommun i Skåne uppger livsmedelsbutiker dagtid som
riskområde.
Skola och Fritids: Halland anger skolverksamhet och Västerbotten fritidsgårdar.
Privata sammankomster: 6 län rapporterar om privata sammankomster.
Arbetsplatser: Halland anger arbetsplatser där fysisk närvaro krävs tillika manligt dominerade
arbetsplatser där arbete utförs i arbetslag dygnet runt. Även Värmland, Örebro, Gävleborg och Uppsala
lyfter att smittspridningen främst sker på arbetsplatsen.
Offentliga/allmänna utrymmen: Kronoberg anger bibliotek och stationsområden/vänthallar.
Restauranger/Krogar: Uppsala rapporterar om relativt mycket folk på krogar.
Idrottsaktiviteter: Jönköping anger idrottsaktiviteter där fysisk närhet sker och omklädningsrum
används.
Begravningar: Jönköping och Stockholm uppger begravningar som särskilt område.

Vidtagna åtgärder
•
•
•
•
•
•
•
•

9 län rapporterar inte något nytt avseende vidtagna åtgärder.
4 län rapporterar om riktade informationsinsatser för att uppmärksamma råd och rekommendationer.
3 län rapporterar att vakter och värdar används för att minska trängsel. I Västernorrland används vakter
på bibliotek, i Halland nyttjas värdar på serveringsställen och på tågstationen i Åre finns värdar.
Västerbotten och Halland rapporterar att de har förlängt särskilda regionala rekommendationer.
Halland rapporterar om distansundervisning för grundskola och gymnasium.
Uppsala rapporterar att en kommun ska bedriva nattvandring och ha ungdomsgårdar under valborg.
Jönköping har utvecklat ett verktyg där allmänheten kan rapportera om trängsel.
Östergötland rapporterar om kommunala insatser och samverkan med uppsökande verksamhet
gentemot ungdomar i offentliga miljöer.

Behov av åtgärder
• 14 län rapporterar inte något nytt.
• 6 län rapporterar om behov av tydligare informationsinsatser, särskilt riktade mot ungdomar och
kommunikationsinsatser på nationell nivå gällande rådet att handla ensam. Även behov av
kommunikation kring hur vaccinerade personer och personer med antikroppar ska förhålla sig till
rekommendationer lyfts.
• Kronoberg lyfter att det bör övervägas om det finns behov av ytterligare samverkan och tydligare regler
kring trängsel samt smittspridning i vänthallar och på tågstationer.
• Kalmar rapporterar att det råder osäkerhet bland föreningar och verksamhetsutövare. De finner att
lagstiftning och Folkhälsomyndighetens rekommendationer är oklara. Säsongsverksamheter vill ha
klarhet i vad som gäller framåt för att kunna planera sin verksamhet.
Övrigt
• I Stockholms län rapporterar flera verksamhetsutövare om att konflikter uppstår när de tillrättavisar
gäster, särskilt vid serveringsställen på handelsplatser.
• Motala kommun har fått indikationer på att ungdomar samlas i större grupper i anslutning till
handelsplatser inomhus.

