Skåneanalysen
En analys om skånes tillväxt och utveckling – 12 maj 2020

Antalet konkurser avtar
Antalet konkurser, som toppade i Skåne vecka 13 (23-27 mars), har fortsatt att avta successivt sedan dess.
Även antalet varsel gick ned något i april. En viktig anledning till den lugnare utvecklingen är de åtgärder som
har satts in. Arbetsmarknaden fortsätter dock att försämras, om än i en något långsammare takt.

Antalet konkurser fortsätter att mattas av
Antalet konkurser, som toppade på höga nivåer vecka 13 (23-27 mars), har fortsatt att successivt mattas
av. Vecka 18 (27-30 april) gick 13 skånska företag i konkurs och 26 anställda berördes. Detta ska
jämföras med vecka 17 då 22 företag och 37 anställda berördes.

Medan vi tycks se en viss avmattning även i riket i stort är trenden inte lika tydlig som i Skåne. Än så
länge är det dock för tidigt att dra några större växlar på den starkare trenden i Skåne. Avmattningen ser
ut att ha ägt rum i alla tidigare drabbade sektorer såsom hotell & restaurant, detaljhandel, partihandel,
bygg, inredning & design och transport & magasinering.
Även antalet varsel, där vi bara har månadsstatistik, gick ned något i april i jämförelse med mars, även
om nivåerna är fortsatt höga.
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Permitteringar begränsar försämringen
Ett viktigt skäl till att antalet konkurser och varsel planar ut är de krisåtgärder som vidtagits. I Skåne har
det totalt sett behandlats och beviljats korttidspermitteringar för 36 616 anställda fram till den 7 maj.
Detta motsvarar 5,6 procent av den totala arbetskraften.
Ser man på andelen företag som har beviljats korttidspermitteringar per län så ligger Skåne lite under
rikssnittet. De värst drabbade länen enligt permitteringsstatistiken är Stockholm, Västra Götaland och
Jönköping. Sannolikt har detta att göra med branschstrukturen i de olika länen. 30 procent av det totala
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antalet permitteringar har ägt rum i industrin och nästan 20 procent inom handel och reparation av
motorfordon.
Andel företag som beviljats korttidspermitteringar per län*
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Andel företag med beviljade ansökningar

Genomsnitt riket

Källa: Tillväxtverket, *fram till och med den 7 maj

I Västra Götaland dominerar bilindustrin och Jönköpings län har ett flertal stora industrikommuner (ex.
Gnosjö, Vetlanda) med mycket verkstadsindustri, mekanisk industri samt underleverantörer till
bilindustrin. I Stockholmsområdet är det däremot troligen den höga koncentrationen av tjänsteföretag, till
exempel den höga andelen sysselsatta inom hotell- och restarurangnäringen, som är anledningen

Sverige: Andel av det totala antalet permitterade fördelat per sektor*
Tillverkning
Handel; reparation av motorfordon
Övriga branscher
Avancerade företagstjänster
Hotell- och restaurang
Transport och magasinering
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster etc
Kultur, nöje och fritid
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Källa: Tillväxtverket, *fram till och med den 7 maj

4

15%

20%

25%

30%

35%

Utveckling av den totala arbetslösheten
Medan antalet konkurser och varsel avtar, fortsätter arbetsmarknaden att försämras – om än i en något
lugnare takt. I vecka 19 uppgick antalet arbetslösa till 427 298 i riket och till 68 832 i Skåne.
Motsvarande vecka föregående år var antalet arbetslösa 336 359 personer i riket respektive 57 366 i
Skåne. Vecka 19 var 10,5 procent av arbetskraften i Skåne mellan 16-64 år arbetslösa eller i program med
aktivitetsstöd. I riket var motsvarande andel 8,3 procent.
Skåne: antal arbetslösa
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Källa: Arbetsförmedlingen

Även antalet nyanmälda arbetslösa har ökat långsammare de senaste veckorna – men nivåerna är fortsatt
höga. Vecka 19 uppgick antalet nyanmälda arbetssökande till 1 826. Motsvarande värde samma vecka
föregående år var 939. I riket anmäldes 13 591, vilket kan jämföras med 6 408 motsvarande vecka
föregående år.

Skåne: antal nyanmälda arbetslösa
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Källa: Arbetsförmedlingen

Kontaktperson: Anna Råman, anna.raman@skane.se
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