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Sammanfattning
16 län anger hög efterlevnad, två län har gått från hög till medel jämfört med föregående vecka.
Restriktionströttheten framträder tydligt särskilt i form av fortsatt rapportering om privata sammankomster och brister i att
följa uppmaningen att handla ensam. Det varmare vädret kombinerat med påskledighet och löneutbetalning pekar mot
beteendeförändringar i form av ökad vistelse utomhus. Handelsträdgårdar, handeln, motorträffar bland unga har lyfts som
särskilda riskområden.
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Fjällturism
Resandedata visar att det sker färre resor till län med fjällturism under perioden 20-26 mars 2021 jämfört med
motsvarande period 2019 (Dalarna -32%, Värmland -42%, Jämtland -14%, Norrbotten -59%, Västerbotten -51%).
Resandet till fjällturismlänen är nästintill oförändrat den senaste veckan, med en liten minskning i resor/dag jämfört
med veckan innan (137 resor/dag färre). Det dagliga genomsnittliga resandet under perioden 20-26 mars 2021 var
(inom parentes jämfört med föregående vecka): Dalarna 25 089 resor/dag (-0,3%), Jämtland 10 709 resor/dag (-3%),
Norrbotten 2 933 resor/dag (-7%), Värmland 15 918 resor/dag (+1%), Västerbotten 5 170 resor/dag (-3%).
Dalarna: Enligt smittskydd Dalarna är det inte resandet till och från skidorterna som ligger bakom den ökande
smittspridningen i länet.
Norrbotten: Länsstyrelsen har fått indikationer på att vissa skidanläggningar i länet har höga besöksantal.
Värmland, Jämtland och Västerbotten har inget nytt att rapportera denna vecka.
Kommentarer/slutsatser
En återkommande trend är att majoriteten av länen uppger att efterlevnaden är hög, samtidigt rapporterar länen om en
bristande följsamhet hos allmänheten. Innevarande vecka rapporteras särskilt om bristande efterlevnad i att handla
ensam samt privata sammankomster. Tre län rapporterar om stora fester bland unga, något att ta i beaktande är att det
kan finnas ett stort mörkertal. Den samlade bilden av veckans rapportering är att fler människor rör sig ute i samhället,
vilken framgår av aktuell dataanalys.
Nytt i veckans rapportering är att större grupper av vaccinerade äldre samlas, en tendens som kan komma att öka i takt
med vaccineringen. En annan tendens att vara uppmärksam på är att medarbetare (Skåne och Uppsala) jobbar hemma i
mindre utsträckning, trots fortsatt uppmaning om fortsatt arbete på distans.
Flera län lyfter behov av nationell kommunikation av vad som gäller inför arrangemang av större fester likt skolavslutning,
student- och bröllopsfester.
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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%).

SamladSnationell lägesbild
.
efterlevnadsuppdraget,
vecka 13 2021

Endast öppen information

S2020/05271/FS

.

Samlad bedömning nationella resmönster
Resandet inom länen mellan den 20 - 26 mars visar en genomsnittlig ökning med 7% jämfört med
föregående vecka. För tidigare veckor rapporterades följande genomsnittliga förändringar i resmönster
inom län (jmf. med föregående vecka): v.11: +4%, v.10: -3%, v.9: -4%, v.8: -1%,
Google Mobility Report visar att mellan 17-23 mars har aktivitet ökat inom ”shopping och nöje” (4%),
”matbutiker och apotek” (2%), ”utomhus” (21%), ”station i kollektivtrafik” (2%) och ”arbetsplatser” (3%)
jämfört med den föregående sjudagarsperioden (10-16 mars). Under samma period har aktivitet minskat
inom ”bostäder” (1%).
Kollektivtrafik
Generellt oförändrat läge gällande efterlevnaden i kollektivtrafiken: 8 län rapporterar hög, 12 län
rapporterar medel och 1 län rapporterar låg efterlevnad inom kollektivtrafiken. Munskyddsanvändningen
bedöms generellt som låg vilket 14 av de 18 rapporterande länen anger, resterande anger medel.
Gotlands län rapporterar att båtresandet minskat med 22% jämfört med 2019.
Jönköpings län har fått bättre kunskap om upplevd trängsel i kollektivtrafiken genom Crowd sourcingappen. Västernorrlands och Dalarnas län rapporterar om fortsatt trängsel vid skolstart och skolslut
respektive vid av- och påstigning i samma dörr. Stockholms, Jönköpings och Uppsala län rapporterar
om pågående beredskap inför tillbakagång till närundervisning efter påsklovet.
Identifierade särskilda områden och situationer med risk för ökad smittspridning
• Fester och större träffar: 3 län rapporterar att ungdomar och studenter samlas i större skaror för
fester. Västernorrland rapporterar om ökad risk för studentfester i samband med terminsslutet.
Polisen i Gävleborg uppger fortsatt problem med att motorburen ungdom samlas, de har även
upplöst en fest, med ett hundratal deltagare, i ett studentboende. Skåne rapporterar om flera
hemmafester.
• Handel: 3 län anger handeln. Halland anger handelsträdgårdar och Gotland mindre butiker. Båda
rapporterar att allmänheten inte följer rekommendationerna. Västernorrland befarar trängsel på
bensinmackar i samband med påsken.
• Skola: Halland och Västra Götaland har identifierat skolan som särskilt område.
• Arbetsplatser: Halland, Skåne och Örebro anger arbetsplatser. Skåne och Uppsala rapporterar om
att medarbetare jobbar hemma i mindre utsträckning, trots fortsatt uppmaning.
• Utomhus: Värmland befarar att fler kommer samlas i grupper utomhus vid bra väder.
• Föreningsliv: Kronoberg ser föreningsaktiviteter såsom årsmöten och städdagar som en risk.
• Gym: Uppsala rapporterar om viss smittspridning kopplat till gymbesök. Östergötland uppger att
besökare på gymmen inte följer rekommendationer.
• Gränsen mot Norge: Dalarna rapporterar att öppnandet mot Norge kan påverka smittspridningen.
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Vidtagna åtgärder
• 10 län rapporterar inte något nytt avseende vidtagna åtgärder.
• 6 län rapporterar om riktade informationsinsatser för att uppmärksamma råd och rekommendationer.
• Stockholm och Gotland rapporterar om återgång till närundervisning efter påsk. Stockholm betonar
huvudmännens ansvar att förhindra trängsel i skola och kollektivtrafik vid resor till skola.
• Jönköping tar fortsatta åtgärder och verkar för fortsatt hemarbete, Region Gotland har förlängt beslutet
om hemarbete för anställda till och med sista augusti. Jönköping rapporterar om möten mellan
myndighetschefer och stora arbetsgivare med uppmaningen att fortsatt arbeta hemma.
• Stockholm har antagit en gemensam regional inriktning för öppnande av tidigare stängd kommunal
verksamhet. Öppnandet sker tidigast 19 april.
• Östergötland rapporterar om att kommunal tillsyn av serveringsställen har lett till ett utfärdande av
föreläggande.
Behov av åtgärder
• 14 län rapporterar inte något nytt.
• 5 län rapporterar om behov av tydligare informationsinsatser kring rådande restriktioner riktad till
ungdomar och unga vuxna/studenter, särskilt inför lov och ledigheter. Även behov av kommunikation
kring hur vaccinerade personer och personer med antikroppar ska förhålla sig till rekommendationer
lyfts.
• Gotland rapporterar om att verksamhetsutövare efterlyser tydligare regelverk kring rekommendationerna
om att undvika trängsel i handeln genom att exempelvis handla ensam.
Övrigt
Södermanland rapporterar att de fått information från en kommun om att grupper av äldre samlas i olika
sammanhang, vid förfrågan uppger man att det är ok eftersom ”vi är vaccinerade”.

