Skåneanalysen
En analys om skånes tillväxt och utveckling – april 2020

Konkurser i coronakrisens spår –
vecka 1 till 13
Antalet påbörjade konkurser i Skåne har ökat kraftigt. Vecka 13 (23 till 29 mars) redovisades 46 konkurser i
Skåne, vilket kan jämföras med att medeltalet för antalet konkurser per vecka tidigare under året legat på ca.
21. Framför allt drabbas hotell och restaurangbranschen, men även bygg, design och inredningsverksamhet
redovisar en kraftig ökning av antalet påbörjade konkurser. I denna rapport beskriver Region Skåne hur antalet
konkurser i länet utvecklats vecka för vecka sedan årsskiftet. Källan till statistiken är Retrivers företagsdatabas.

Ännu inga extrema nivåer på konkurserna
Som framgår av diagrammet nedan är nivåerna på antalet påbörjade konkurser mycket höga den senaste
veckan när vi jämför med tidigare veckor. I vecka 13 påbörjade 46 företag en konkurs. Mycket talar för
att nivån på antalet konkurser kommer att att stiga ytterligare de närmaste månaderna.

Antalet anställda som berörts av konkurserna har ökat kraftigt den senaste veckan. Vecka 13 berördes
590 anställda av konkurser i skånska företag. Detta beror främst på att tre relativt stora företag i Skåne
ansökt om konkurs: Lund Fashion AB (245 anställda enligt senaste årsbokslut), Mobylife AB (117
anställda) och Byggom Aktiebolag (64 anställda). Notera att statistiken endast omfattar aktiebolag och
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utgår från företag vilka har sitt säte i Skåne. Uppgiften om antal anställda avser samtliga anställda i
företaget, oavsett var i landet deras arbetsplats finns.

Nu går även tidigare bärkraftiga företag i konkurs
Än så länge är det få branscher som påverkats påtagligt av coronakrisen. Ett undantag är hotell- och
restaurang som upplevt en kraftig uppgång av antalet konkurser de senaste veckorna. Till skillnad från
konkurserna inom branschen tidigare under året går nu även hotell- och restauranger som uppvisat vinst
föregående år i konkurs. Vecka 13 redovisade även företagen inom bygg, design och inredning en kraftig
ökning av antalet konkurser, varav flertalet hade redovisat en vinst i senaste tillgängliga årsbokslut.
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