Ökning i antal användare från måndag 31 maj till tisdag 1 juni kl 18-22
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Tres Nöjesindikator: Lättade restriktioner
ledde till stor ökning av personer i omlopp
i storstädernas nöjeskvarter
Under gårdagen (1 juni) lättades restriktionerna för restauranger och barer,
som nu får ha öppet till 22:30. Tres data visar att det har skett en markant
ökning på personer i omlopp mellan klockan 18:00-22:00, jämfört med
måndagen den 31 maj samma tid. På Stureplan i Stockholm kunde man se
den största ökningen, på 40 procent, på Nytorget var ökningen 28 procent
och på Kungsportplatsen i Göteborg ökade antalet personer i omlopp med 35
procent. Den minsta ökningen såg vi på Lilla Torg i Malmö, där ökningen

endast var 2 procent.
- Om man tittar på vår data ser vi ser en ökning av personer i omlopp, vilket
känns naturligt när restriktionerna lättar och sommaren gör intåg, säger Mårten
Lundberg, kommunikationsdirektör på tre.
Tre har även tagit fram data för att se förändringen på antal människor i
rörelse under tisdagen den 25 maj, jämfört med tisdagen den 1 juni. Även här
ser man tydliga ökningar. På Stureplan ökade antalet personer med 52
procent, på Nytorget ökade det med 42 procent, på Lilla Torg ökade det med
38%. Den största ökningen ser vi på Kungsportsplatsen som ökade med hela
84 procent, jämfört med tisdagen innan.

Ökningen måndag 31 maj klockan 18:00-22:00 till tisdag 1 juni samma tid:
•
•
•
•

Stureplan: 40%
Nytorget: 28%
Kungsportsplatsen: 35%
Lilla Torg: 2%

Ökningen tisdag 25 maj klockan 18:00-22:00 till tisdag 1 juni samma tid:
•
•
•
•

Stureplan: 53%
Nytorget: 42%
Kungsportsplatsen: 84%
Lilla Torg: 38%

Jobb- och Nöjesindikatorn
För att faå en bild av hur svenskarna rör sig och anpassar sig efter
myndigheternas rekommendationer delar Tre löpande med sig av uppdaterad
anonymiserad nätverksdata i det vi kallar ”Jobbindikatorn”, för hur vi rör oss
på morgonen, och ”Nöjesindikatorn”, för hur vi rör oss eftermiddag och
kvällstid.
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Tre Skandinavien (Hi3G Access AB) startades i december 2000 med visionen
att skapa en helt ny plattform för mobil kommunikation. I dag äger och driver
Tre 3G- och 4G-mobilnät i Sverige och Danmark och består av cirka 2 000
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Läs mer om Tre på www.tre.se och mer om Tre-gruppen på www.three.com.
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