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❖ Genomförda tester för covid-19. Antal genomförda test per vecka i 

Sverige, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och 

antikroppspåvisning under vecka 28 uppgår till 81 801 respektive        

64 200 test i hela riket. I Stockholms län har 16 875 testas för 

nukleinsyrapåvisning samt 45 363 testas för antikroppspåvisning.

❖ Antalet arbetslösa har fortsatt öka under föregående vecka. Totalt 

skrevs 2 108 nya arbetssökande in. Sammantaget räknas antalet 

arbetslösa i Stockholms län till 111 658 personer (jmf med 71 500 

personer i juni 2019). Den största ökningen har skett bland unga vuxna. 

❖ Enligt preliminär statistik från SCB avled 226 personer (alla

orsaker) under vecka 28 i Stockholms län, vilket är 60 färre än

genomsnittet för åren 2015–2019. I riket dog 131 färre personer i vecka

28 än genomsnittet för vecka 28 åren 2015-2019

❖ Totalt 2 377 personer med bekräftad covid-19 har hittills (2020-07-

22) avlidit i länet.

❖ Anmälda brott i region Stockholm. Antalet personrån har minskat

med 21,9% under perioden veckorna 1-29 2020 med samma period

2019. I jämförelse med 2018 är det några fler personrån 2020 än

samma period 2018.

❖ Näringsliv- Tillväxtanalys redovisar inte konkursstatistik under juli.

❖ Samhällsekonomi- Konjunkturinstitutet publicerar nästa extramätning

avseende hushåll 4 augusti.

❖ Varsel- statistik redovisas per månad, nästa sker i början av augusti.

Sammanfattning



Varje vecka sammanställer Folkhälsomyndigheten antalet genomförda test som 

analyserats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) och tidigare 

genomgången infektion (antikroppspåvisning) på kliniskt mikrobiologiskt 

laboratorium

Syftet med sammanställningen är att följa och rapportera hur testningen utvecklas från vecka 

27, både nationellt och på regionnivå.

❖ Sammanställningen visar resultatet av föregående vecka. Uppgifterna 

är preliminära och kan komma att ändras. En individ kan komma att 

testas flera gånger och därför förekomma mer än en gång i 

sammanställningen.

❖ Det finns många faktorer som påverkar testningen i olika regioner, 

t.ex. hur smittspridningen ser ut och behovet av smittspårning samt 

hur många som bor i regionen.

KOMMANDE UNDERLAG 

• Folhälsomyndigheten.se 

Genomförda tester för covid-19

Tabell 1. Antal genomförda test per vecka i Sverige, uppdelat på testtyperna 

nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.

Vecka Nukleinsyrapåvisning Antikroppspåvisning

vecka 27 79 811 67 548

vecka 28 81 801 64 200

Tabell 2. Antal genomförda test vecka 27 per region, uppdelat på testtyperna 

nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.

Vecka Nukleinsyrapåvisning Antikroppspåvisning

Stockholm v 27 18 461 45 456

Stockholm v 28 16 875 45 363

TOLKNING



Antal varslade om uppsägning i Stockholms län under januari-

juni respektive år

Under det första halvåret 2020 varslades 47 300 personer om uppsägning i

Stockholms län. Motsvarande period år 2019 uppgick antalet till 12 200

personer. Flest antal personer varslades om uppsägning i mars (23 600) följt

av april (12 200), medan antalet varslade i juni uppgick till 4 700. Det kan

jämföras med knappt 1 200 personer under juni 2019.

Sedan konjunkturnedgången i mars svarar Stockholms län för omkring hälften

av alla personer berörda av varsel i riket som helhet.

TOLKNING

KOMMANDE UNDERLAG 

• Arbetsförmedlingens varsel- och arbetslöshetsstatistik uppdateras 27 juli.

TOLKNING

Arbetsmarknad

Källa: Arbetsförmedlingen

Källa: Arbetsförmedlingen

Antalet arbetslösa fortsatte att öka under föregående vecka. Totalt skrevs 2 108

nya arbetssökande in. Sammantaget räknas antalet arbetslösa i Stockholms län

till 111 658 personer (jmf med 71 500 personer i juni 2019). Den största ökningen

har skett bland unga vuxna.

Antal nya arbetssökande per vecka i Stockholms län
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Antal rapporterade dödsfall till SCB per vecka åren 2015-2020, alla dödsorsaker

Enligt preliminär statistik från SCB avled 226 personer (alla orsaker) under vecka 28 i

Stockholms län, vilket är 60 färre än genomsnittet för åren 2015–2019. I riket dog 131

färre personer i vecka 28 än genomsnittet för vecka 28 åren 2015-2019. Totalt 2 377

personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit i länet enligt preliminär statistik 2020-

07-22.

Antalet dödsfall under vecka 15 är det högsta som uppmätts under en enskild vecka

sedan 1968, första året med jämförbar statistik. Därefter har antalet dödsfall minskat

och har sedan slutet av maj börjat närma sig normala nivåer.*

*Not: Statistiken säger ingenting om dödsorsak.

KOMMANDE UNDERLAG 

• SCB veckovis statistik scb.se

• Bekräftade fall Sverige – daglig uppdatering: folkhalsomyndigheten.se

Stabilitet och trygghet

TOLKNING Källa: SCB

. Statistik från FHM v 28

Aktuell vecka 28

Sjukdomsfall/100 000 

invånare:
30

Sjukdomsfall: 711

Intensivvårdsfall: 2

Avlidna: 9

Totalt

Sjukdomsfall/100 000 

invånare:
929

Sjukdomsfall: 22 076

Intensivvårdsfall: 898

Avlidna: 2 366

(i fallande ordningenligt sjukdomsfall/100 000 inv.)

Stockholm



Anmälda brott i region Stockholm (Polisen)

❖ Det har varit en ökning av polisanmälda brott i region

Stockholm i juni. I jämförelse med samma månad 2019 är

det en ökning på 9%. Det är främst anmäld skadegörelse

som ökat

❖ Antalet personrån har minskat med 21,9% under

veckorna 1-29 2020 med i jämförelse med veckorna 1-29

2019.

❖ Narkotikatillgången är på samma nivåer som före

smittspidringen även om lokala variationer finns. (rapport

polisen 200703)

❖ Polisen befarar en stökig sommar när fler stockholmare

väntas stanna hemma i sommar.

Källor BRÅ och Polismyndigheten
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