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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
12 län anger att den samlade bedömningen av den generella efterlevnaden är medel, vilket exempelvis är en dubblering
jämfört med vecka 14. Den generella efterlevnaden har successivt sjunkit enligt bedömningarna. Likt tidigare veckor
rapporteras det om att delar av allmänheten fortsatt brister i att hålla avstånd, använda munskydd och handla ensamma.
Flera län lyfter att det finns stor risk att efterlevnaden av råd och rekommendationer minskar bland de som vaccinerats.

BEDÖMD EFTERLEVNAD PER LÄN

v.19

v. 18

Östergötland bedömer att den generella efterlevnaden av råd och rekommendationerna följs i större utsträckning sedan
regionen uppmanade om personlig lockdown.
I Uppsala har vistelseförbud enligt begränsningsförordningen haft god effekt då inga överträdelser rapporterats.
Stockholm noterar att det anordnas fler fester på festlokaler.
Västerbotten lyfter att förändringen i de regionala restriktionerna från ”avstå icke nödvändiga resor” till ”res smittsäkert”
kan komma att påverka resandet framöver.
Enligt data från Telia Crowd Insights har det skett en svag minskning i resandet mellan länen de senaste veckorna.
Kommentarer/slutsatser
Efterlevnaden är fortsatt svårbedömd, delvis för att inte alla aktörer i respektive län rapporterar. Länsstyrelserna anger i
stor utsträckning att det inte finns något nytt att rapportera, vilket förstärker antagandet om nytt normalläge vad gäller
efterlevnad. Dock kan detta förändras i samband med ledigheter.
Den minskade efterlevnaden visar att människor trots informationskampanjer inte följer rekommendationerna. Samtidigt
är det centralt att rekommendationerna följs för att undvika smittspridning. Därför är samverkan kring lättnader av
restriktioner och återöppning av samhället av stor vikt.
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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 1–7 maj minskade med 2% jämfört med förra veckan. För tidigare
veckor rapporterades följande genomsnittliga förändringar i resmönster inom län (jämfört med
föregående vecka): v.17: -4%, v.16: -8%, v.15: 0%, v.14: -5%.
Google Mobility Report visar att mellan 29 april–5 maj ökade aktiviteten inom kategorierna ”shopping
och nöje” (2%), ”arbetsplatser” (1%) och ”bostäder” (1%), var oförändrade inom kategorierna
”matbutiker och apotek” (0%) samt minskade inom kategorierna ”utomhus” (44%) och ”station i
kollektivtrafik” (2%) jämfört med förra sjudagarsperioden (22–28 april).
Kollektivtrafik
Vad gäller följsamheten av råd och rekommendationer inom kollektivtrafiken anger 8 län hög, 11 län
medel och 1 län låg efterlevnad. Därmed har 2 län höjt sin bedömning till hög. 1 län saknar underlag för
bedömning. Efterlevnaden av munskyddsanvändning rapporteras oförändrat vara medel i 1 län och låg i
18 län. Beläggningsgraden bedöms vara hög i 1 län, medelhög i 15 län och bedömning saknas för 5 län.
4 län rapporterar om att de nu också likt andra län monterat skyddsglas som skydd för chaufförerna
vilket möjliggör bättre flöden för passagerarna genom bussen och ger färre påtvingade möten vid avoch påstigning. Gotland anger att flygplatsen nu begränsar antalet avresande per timme för att begränsa
trängseln. Halland rapporterar om ökad trängsel på grund av återgång till närundervisning och
Stockholm rapporterar om ökat antal tillbud och/eller ingripanden från trygghets- och säkerhetsresurser
inom kollektivtrafiken.
Identifierade särskilda områden och situationer med risk för ökad smittspridning
(+/- anger förhållande till vecka 18)
• Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar: 3 län.
• Privata sammankomster: 11. Kronoberg nämner att äldre vaccinerade träffas i olika sammanhang,
exempelvis boule. Värmland och Norrland lyfter vårens många högtider och ledigheter.
• Serveringsställen: 8 (+1).
• Handelsplatser inkl. paketutlämning inomhus: 10. I Halland besöker många par eller grupper
butiker/restauranger och trängsel förekommer.
• Handelsplatser utomhus: 5. Handelsträdgårdar, bygghandel och återvinningsstationer omnämns.
• Skolmiljöer och fritidsgårdar: 8 (-1). Jämtland ser utökad risk i samband med skolavslutningar.
• Arbetsplatser: 9 (-1).
• Offentliga rum inomhus: 1. Kronoberg nämner samlingar i kyrkor.
• Offentliga rum utomhus: 6. I Västernorrland rapporterar en kommun viss utomhusverksamhet
såsom skateboardpark. Populära besöksmål nämns av 3 län. Stockholm och Västra Götaland anger
hamnar.
• Träningslokaler och idrottsaktiviteter: 6 (-1).
• Kollektivtrafik: 2 (-1). Stockholm och Västra Götaland.
• Motorträffar: 5 (+-0). Värmland lyfter fram cruising och bilträffar.
• Övrigt: 3 län anger risk för att redan vaccinerade kan skapa smittspridning.
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Vidtagna åtgärder
• Information och kommunikation: 3 län har vidtagit informations- och kommunikationsinsatser. I
Västernorrland sker fortsatta kommunikationsinsatser om gällande regionala och nationella
rekommendationer. I Västra Götaland har flertalet kommuner genomfört kommunikationsinsatser, varav
en kommun har riktat information till gästhamnar/ställplatser för båtar. I Kronoberg upprätthåller
Uppvidinge kommun dialog med invånare och föreningar.
• Råd och rekommendationer: Västerbotten har förlängt de särskilda regionala rekommendationerna till
och med den 23 maj, med en viss justering där rådet ”avstå icke nödvändiga resor” ändrats till ”res
smittsäkert”. I Stockholm ser smittskyddsläkaren inte att det är motiverat att förlänga rekommendationen
om stängning av icke nödvändig kommunal verksamhet.
• Jönköping uppger att ett stort gymnasium återgår till närundervisning eftersom de har hyrt in sig i
ytterligare lokaler, vilket ger möjlighet att bättre hålla avstånd.
• I Stockholm är samverkan planerad till den 17 maj mellan aktörer från näringsliv och myndigheter med
syfte att diskutera hur smittspridning i arbetslivet kan minskas.
• Västra Götaland uppger att en kommun har infört motortrafikförbud på känd samlingsplats för
motorburen allmänhet.
• 10 län rapporterar inte något nytt.
Behov av åtgärder
• Enligt Blekinge efterfrågar kommuner fortsatt intensifiering kring övergripande samhällsinformation mot
allmänheten från nationellt håll och gemensam kommunikation över länsgränserna.
• I Kronoberg lyfter en kommun behovet av att förtydliga föreningars möjligheter inför sommaren.
• Västernorrland anger att det fortsatt behövs information till personer som är vaccinerade eller har haft
covid-19 om hur de bör förhålla sig till gällande rekommendationer.
• 18 län rapporterar inte något nytt.
Övrigt
• Inget nytt

