Siffrorna på antal personer som firade valborg på uteserveringar i storstädernas nöjesstråk går tydligt upp, jämfört med 2020.
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Valborgfirarna förflyttade sig från
parkerna till uteserveringarna
Valborgfirarna förflyttade sig från parkerna till uteserveringarna
I Lund och Uppsala har man spärrat av populära parker där studenterna
brukar fira valborg. Tres nöjesindikator tyder dock på en svagt uppåtgående
trend i närområdet kring parkerna. Siffrorna på antal personer som firade på
uteserveringar i storstädernas nöjesstråk går tydligt upp, jämfört med 2020.
På Lilla Torg i Malmö ser vi en ökning med 82 procent.

- Trots att både Observatorieparken i Uppsala och Stadsparken i Lund var
avstänga under valborg kan vi ändå se en liten ökning i siffrorna i antal personer
i närområdet, jämfört med 2020. Vi ser en desto större ökning på storstädernas
uteserveringar jämfört med förra året, säger Mårten Lundberg,
kommunikationsdirektör på Tre.
Trots Folkhälsomyndighetens påminnelser om vikten av att fira valborg
smittsäkert, samlades många på uteserveringarna i Stockholm, Göteborg och
Malmö. Den största ökningen är på Kungsportsplatsen i Göteborg där antalet
besökare ökade med 167 procent jämfört med 2020. Den minsta ökningen ser
vi på Stureplan i Stockholm där antalet besökare ökade med 6 procent.
Även om parkerna i studentstäderna har varit avspärrade syns en liten ökning
i siffrorna på antal personer som befann sig i områden runt parkerna. I
närområden kring stadsparken ser vi en ökning med 16 procent jämfört med
2020 och runt Observatorieparken en ökning med 9 procent.
Ökning 30 april 2021 jämfört med 30 april 2020 i storstäderna:
•

Stureplan: 6%

•

Nytorget: 9%

•

Lilla Torg: 82%

•

Kungsportsplatsen 167%

Ökning 30 april 2021 jämfört med 30 april 2020 i parker:
•

Observatorieparken: 9%

•

Stadsparken: 16%

Jobb- och Nöjesindikatorn
För att få 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. Mätningarna i Nöjesindikatorn görs mellan kl 16.00-18.59.

Om Tre
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
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