Skåneanalysen
En analys om skånes tillväxt och utveckling – 3 juni 2020

Svag nedgång i antalet konkurser
vecka 21
Under vecka 21, vilken omfattade 18 till 24 maj, gick 21 företag i konkurs i
Skåne, vilket var en minskning med 7 företag sedan föregående vecka.
Antalet anställda berörda av konkurser minskade med 2 personer till 48.
Konkurserna är nu nera på relativt normala nivåer, med det kan sannolikt
till stor del förklaras med massiva statliga insatser för att stötta företagen.

Antalet konkurser svagt nedåt vecka 21
Vecka 21 gick 21 företag i Skåne i konkurs. Motsvarande värde föregående vecka var 28. Konkurserna är
nu nere på relativt normala förhållanden, i genomsnitt har ca 18 företag per vecka gått i konkurs mellan
januari 2000 och april 2020. Men det låga antalet konkurser beror sannolikt på massiva statliga
stödinsatser till företagen i form av krediter, permitteringsstöd m.m.
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Antal anställda berörda av konkurser
Under vecka 21 berördes 48 anställda av konkurser i företag med säte i Skåne, vilket kan jämföras med
50 anställda föregående vecka. De konkurser som berörde flest anställda utgjordes av ett företag i Lund
inom digital marknadsföring och försäljning med 26 anställda, en restaurang i Malmö med 5 anställda
och ett detaljhandelsföretag i Simrishamn med 5 anställda. Uppgifterna om antalet anställda år hämtade
från senaste tillgängliga bokslut.

Antal konkurser per bransch
Flest konkurser vecka 21 skedde inom branscherna Bygg-, Design- & inredningsverksamhet och
Partihandel. Antalet konkurser var relativt låga och drabbade till stor del företag som redovisat förlust i
senaste bokslut.
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Nedanstående diagram visar antalet konkurser per bransch sedan vecka 13, vilket var den vecka då
coronakrisen började ge påtagliga effekter på antalet konkurser. Som synes är det branscherna Bygg,
design och inredning, Hotell och restaurang och Detalj- och Partihandel som drabbats av flest konkurser.

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