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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. Res- och aktivitetsdata inkluderas från Telia Crowd Insights och Google Mobility Reports.
Sammanfattning
Den samlade generella efterlevnaden är oförändrad jämfört med förra veckan. Inom länen varierar kommunernas
bedömda generella efterlevnad, till exempel kan en kommun ange hög följsamhet av rekommendationen att använda
munskydd medan en annan kommun i samma län anger det motsatta. Flera län har inget nytt att rapportera.

BEDÖMD EFTERLEVNAD PER LÄN

v.20

v. 19

Vad gäller följsamheten av råd och rekommendationer inom kollektivtrafiken anger länen ingen större skillnad jämfört
med förra veckan.
Kronoberg har skärpta regionala rekommendationer till 31 maj inklusive informationskampanjen #offrafesten.
I Östergötland förlängdes rekommendationen om personlig lockdown till den 16 maj, vilken anses ha haft önskad effekt
på smittspridningen. Samma länsstyrelse upplever en hårdare ton i samtalen från allmänheten, som kan bero på trötthet
och frustration mot gällande regler och rekommendationer.
Polisen i Gävleborg, Västerbotten och Örebro rapporterar om att upp emot 1 000 motorburna ungdomar samlats på
platser i respektive län.
Under långhelgen hanterade polisen i Örebro demonstrationer och samlingar av firande studenter.
Kommentarer/slutsatser
Samverkan mellan olika aktörer är viktigt inför lättnader av restriktioner och återöppning av samhället. I samband med
eventuella lättnader kommer innebörden av status för bedömningen av efterlevnaden troligtvis förändras.
I takt med att allt större grupper blir vaccinerade, och enligt nationella rekommendationer kan röra sig mer fritt i samhället,
kan det bli svårare att bedöma efterlevnaden. Exempelvis rör sig äldre (70 år+) mer ute i samhället idag jämfört med
tidigare, i enlighet med rekommendationerna efter vaccination, vilket kan riskera att efterlevnaden tolkas som försämrad.
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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 8–14 maj ökade med 2% jämfört med förra veckan. För tidigare
veckor rapporterades följande genomsnittliga förändringar för resmönster inom länen (jämfört med
föregående vecka): v.18: -2%, v.17: -4%, v.16: -8%, v.15: 0%.
Mellan 6–12 maj har aktiviteten ökat inom kategorin ”utomhus” (22%), minskat inom kategorierna
”shopping och nöje” (1%), ”station i kollektivtrafik” (1%) och ”arbetsplatser” (1%) samt förblivit
oförändrade inom kategorierna ”livsmedel och apotek” och ”bostad” jämfört med 29 april–5 maj.
Kollektivtrafik
Vad gäller följsamheten av råd och rekommendationer inom kollektivtrafiken anger 7 län hög, 12 län
medel och 1 län låg efterlevnad. 1 län saknar underlag för bedömning. Efterlevnaden av
munskyddsanvändning rapporteras vara medel i 1 län och låg i 16 län. Beläggningsgraden bedöms vara
hög i 1 län, medelhög i 11 län, låg i 1 län och bedömning saknas för 7 län.
Västra Götaland rapporterar om en liten reseökning och att påstigning genom framdörrarna har
återinförts, då detta minskar tjuvåkandet. Under vaccineringens fas 4 ser Västra Götaland behov av att
förstärka kollektivtrafiken. I Östergötland har ett trafikbolag drabbats hårt av sjukdomsfrånvaro och
kommer eventuellt ha svårt att bibehålla turtätheten. Norrbotten anger att de i en kommun inte har
någon påtaglig skillnad i trängselförekomst trots återgång till närundervisning.
Identifierade särskilda områden och situationer med risk för ökad smittspridning
(+/- anger förhållande till vecka 19)
• Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar: 4 (+1).
• Privata sammankomster: 10 (-1). 6 län anger att smitta sker mellan individer i hushållet. I
Västmanland rapporterar en kommun om många sammankomster inför studenten.
• Serveringsställen: 8 (+-0). Gävleborg rapporterar om ökad trängsel. I Uppsala anger två kommuner
trängsel på uteserveringar. I Östergötland ser Söderköping behov av tillsyn på serveringsställen
utomhus framöver.
• Handelsplatser inkl. paketutlämning inomhus: 8 (-2). I Skåne anger Perstorp att livsmedelsbutiker
dagtid är ett riskområde. Halland noterar en ökad trängsel.
• Handelsplatser utomhus: 2 (-3).
• Skolmiljöer och fritidsgårdar: 11 (+3). Dalarna ser risker med långhelger och skolavslutningar.
Region Halland befarar en ökad smittspridning när höstterminen startar då få unga är vaccinerade.
• Arbetsplatser: 8 (-1).
• Offentliga rum inomhus: 3 (+2).
• Offentliga rum utomhus: 9 (+3). I Västerbotten träffas unga i större grupper i stadsmiljö,
bostadsområden och på parkeringsplatser. Östergötland och Västra Götaland uppger populära
besöksmål längs kusten. Gotland uppger sommarsäsongen. Kronoberg rapporterar om badplatser.
• Träningslokaler och idrottsaktiviteter: 6 (+-0).
• Kollektivtrafik: 2 (+-0).
• Motorträffar: 5 (+-0).
• Övrigt: 2 (-1). Södermanland och Värmland ser att redan vaccinerade kan skapa smittspridning.
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Vidtagna åtgärder
• Information och kommunikation: I Västerbotten har Nordmalings kommun skickat ytterligare ett SMS
till sina invånare inför Kristi himmelsfärdshelgen, med uppmaning om god efterlevnad samt information
om smittspridningsläget. Kronoberg rapporterar att Alvesta kommun tar fram affischer för att öka
informationen om att minska trängsel och Älmhults kommun publicerar länsgemensamma kampanjer i
sina informationskanaler. I Västernorrland har flera kommuner rapporterat att de distribuerat riktat
material och information till företagare inom näringslivet. Uppsala rapporterar att en kommun kommer
sätta upp informationsskyltar vid badplatser, i parker, med mera för att påminna om att följa gällande råd
och rekommendationer.
• Råd och rekommendationer: Västerbotten har förlängt de särskilda regionala rekommendationerna till
och med den 23 maj och planerar för ytterligare en förlängning. Västra Götaland har sett över och
förtydligat begränsningsförordningen mot vissa verksamheter. Örebro har förlängt regionala
rekommendation gällande munskyddsanvändning preliminärt till och med 31 maj.
• Samverkan: I Västra Götaland har viss kommunal samverkan med näringslivet skett. Örebro
rapporterar att samverkan kring student och övrig skolavslutning sker lokalt mellan kommunerna och
lokalpolisområdena.
• Skol- och utbildningsverksamhet: I Norrbotten har några kommuner rapporterar att de gått över till
distansutbildning inom de verksamheter där smittspridningen varit hög. Uppsala rapporterar att en
kommun har tillsatt en permanent grupp för att hantera kommande lov ur smittsäkerhetssynpunkt. I
Västra Götaland har kommuner planerat student- och skolavslutning utifrån Folkhälsomyndighetens
rekommendationer.
• 14 län rapporterar inte något nytt.
Behov av åtgärder
• I Östergötland ser Linköpings kommun ett behov av gemensam informationsinsats riktat både till
företagare och gäster inom restaurangbranschen.
• Gotland ser ett ökat behov av gemensam och tydlig kommunikation gällande författningar och allmänna
råd, i synnerhet om att restriktioner och rekommendationer ska följas även efter vaccination.
• Västernorrland och Örebro rapporterar att vardera en kommun inom länen efterfrågar fortsatt riktad
kommunikation utifrån var smittspridning sker.
• 17 län rapporterar inte något nytt.

