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Riktlinjer Covid-19  
 
Dagligvaruhandeln i Sverige har ett stort och viktigt samhällsansvar att förse befolkningen 
med livsmedel och även receptfria läkemedel. Att minska risken för störningar i 
livsmedelsbutikernas verksamhet är viktigare än någonsin så att varuförsörjningen av 
livsmedel fortsätter fungera och livsmedelsbutikerna kan fortsatt hålla öppet. 
 
Dagligvaruhandeln har också ett ansvar för att förhindra smittspridning av coronaviruset 
och följer därför de av regeringen /myndigheter beslutade lagar, föreskrifter och 
vägledningar som beskriver vad livsmedelsbutiker ska eller bör göra för att undvika 
trängsel i butikerna, hjälpa kunderna att hålla avstånd och förhindra smittspridning av 
sjukdomen covid 19.  
 
Med start i mars 2020 började myndigheterna ålägga butikerna att genomföra olika 
åtgärder som succesivt blev fler och fler. I september 2021 tog myndigheterna ett formellt 
beslut om att åtgärderna kunde upphöra. Därefter har butikerna på frivillig basis valt om 
de ska ha kvar åtgärderna eller inte. Det kan till exempel handla om att fortsätta erbjuda 
handsprit eller att ha kvar avståndsmarkeringar på golven.   
 
På grund av myndigheternas bedömning av smittspridningsläget har 
regeringen/myndigheterna beslutat om att from 1 december återinföra fem allmänna råd 
till butikerna för att förhindra smittspridningen.  
 
Mot bakgrund av det bör de butiker som valt att ha kvar vissa åtgärder på frivillig bas 
fortsätta att ha det. 

Därtill kommer de åtgärder som alla butiker bör införa med anledning av att 
regeringen/FHM beslutat om föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS2021:8) om särskilda 
begränsningar från att förhindra spridning av sjukdomen covid 19. 

Åtgärderna ska börja tillämpas from 1 december 2021. 

 
 
 
 
 
 

Riktlinjerna/rutinerna ska ses som ett ramverk som varje arbetsplats måste anpassa 
efter sina förutsättningar. För att skapa trygghet och förståelse för arbetet ska denna 
anpassning göras i samråd med lokalt skyddsombud och de egna medarbetarna.  
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1. Anvisa kunder och andra besökare till en särskilt angiven in- eller utgång 
 
Om butiken har två in/utgångar ska det tydligt informeras vilken som används för ingång 
respektive utgång. Innan en sådan åtgärd vidtas är det viktigt att varje butik utifrån sina 
förutsättningar, beaktar om en särskilt angiven in- eller utgång fyller syftet att bidra till 
minskad trängsel.  
 

2. Ta fram alternativa lösningar till fysiska köer  
 
Ett sätt att undvika fysiska köer är att – där så är möjligt och bedöms lämpligt – införa 
nummerlapp så att kunden kan vänta där utrymme ges. Andra metoder är att hänvisa till 
snabbkassor, självscanning etc 
 
Om butiken erbjuder e-handel med livsmedel, synliggör det för kunderna på det sätt som 
bedöms mest lämpligt för varje företag/butik.  
 

3. Anvisa vilket avstånd som kunder och andra besökare bör hålla till varandra t.ex. 
genom markeringar på golvet eller marken  

Det ska vara minst 1,5 meter mellan markeringarna. Markeringen ska sättas upp vid 
kassor men även där det behövs i andra delar av lokalen för att undvika trängsel och 
köbildning. Vanliga platser där det kan förekomma trängsel är vid självscanning, 
delikatessdisk, kundtjänst och vid utlämning av paket. 

4. Anvisa i vilken riktning som kunder och andra besökare bör förflytta sig 
 
Arbeta för ett jämnt kundflöde i butiken. Fundera över om det går att slussa kunderna och 
besökarna i butiken på andra sätt som minskar trängsel. Detta kan exempelvis göras 
genom pilar och markeringar i golvet, ”genvägar” i butiken, tydligare skyltning om var 
varor finns. 
 

5. Informera kunder och andra besökare om vilka dagar och tider det är mindre risk 
för trängsel 

Arbeta för ett jämnt kundflöde och uppmana kunderna, att i den mån det går, komma på 
de tider då besöksantalet normalt brukar vara lägre. Det kan ske i de olika 
kommunikationskanaler som finns och där butiken bedömer ger bäst effekt.   

 
 


