Skåneanalysen
En analys om skånes tillväxt och utveckling – 16 april 2020

Antalet inledda konkurser minskade
vecka 14
Antalet inledda konkurser minskade kraftigt vecka 14 (30/3 – 5/4) enligt
företagsdatabasen Retriver. Orsaken till minskningen är oklar. Det kan
handla om att företagen avvaktar att ansöka om konkurs i väntan på
ytterligare stödpaket, men det kan också eventuellt vara en helgeffekt
orsakad av påsken, vilken kan ha påverkat påbörjade konkurser
alternativt registreringen av påbörjade konkurser.

Konkurserna minskade vecka 14
Antalet inledda konkurser i Skåne under vecka 14 (vilken omfattade 30 mars till 5 april) uppgick till 32
stycken, vilket var en minskning med 14 konkurser sedan föregående vecka. Antalet konkurser var
därmed endast något över de nivåer som uppmättes innan coronakrisen. Även i riket minskade antalet
konkurser. 193 företag i riket som helhet inledde en konkurs, vilket var en nedgång med 48 företag
jämfört med föregående vecka.
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Antalet anställda berörda av konkurser minskar
Antalet anställda som berördes av konkurser i Skåne minskade kraftigt under vecka 14. Endast 70
anställda drabbades av konkurser, vilket var en kraftig minskning från 590 anställda föregående vecka.
Det höga antalet berörda föregående vecka berodde främst på att tre relativt stora företag gick i konkurs,
medan statistiken vecka 14 dominerades av mindre företag. (Notera att uppgifterna endast avser företag
som drivs i aktiebolagsform och att berörda anställda baseras på var företaget har sitt säte.) I riket som
helhet berördes 370 anställda av konkurser, vilket var en kraftig nedgång från 1 376 vecka 13.
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Konkursdrabbade branscher
Konkurserna fortsätter att slå ojämt mellan olika branscher. Antalet konkurser inom hotell- och
restaurang samt inom bygg, design och inredning minskade under vecka 14, medan konkurserna inom
partihandel ökade. En stor andel av de drabbade företagen inom hotell- och restaurang redovisade en
vinst i senaste bokslut, vilket kan tolkas som att det rör sig om i grunden livskraftiga företag som sett sin
intäktsbas försvinna på grund av coronakrisen.

Kontaktperson för denna rapport: Christian Lindell, christian.lindell@skane.se
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