
 

 

Konkurser november 2021 

Under november 2021 inleddes konkurser i 684 företag, en ökning med 7 procent   

jämfört med november 2020. Antalet anställda i företagen var 733 personer i jämförelse 

med 1 333 personer november 2020, en minskning med 45 procent.  

Figur 1 Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs

 

Figur 2 Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs, procentuell förändring jämfört 

med motsvarande månad föregående år 

  



 

 

Under januari till och med november 2021 uppgick antalet konkurser till 5 878 företag 

jämfört med 6 625 företag vilket var en minskning med 11 procent. Antalet anställda 

berörda av konkurser var 9 915 personer jämfört med 23 003 personer, en minskning med 

57 procent jämfört med motsvarande period 2020. Om inget annat sägs avses i det 

följande alla jämförelser 2020. 

Företagskonkurser efter bransch  

Under november uppgick antalet konkurser i byggindustrin till 117 företag vilket innebar 

en ökning med 4 procent. Antalet anställda var 175 personer, en minskning med 

57 procent. Under januari till och med november minskade konkurserna med 2 procent 

i byggindustrin och antalet anställda berörda av konkurser inom branschen med 

35 procent1.  

Inom detaljhandeln uppgick antalet konkurser i november till 63 företag vilket var en 

ökning med 17 procent. Antalet anställda berörda av konkurser minskade med 10 

procent och uppgick till 43 personer. Under januari till och med november 2021 

minskade konkurserna i detaljhandeln med 14 procent och antalet anställda med 

77 procent. 

I partihandeln försattes 45 företag i konkurs under november månad vilket var en ökning 

med 13 procent. Antalet anställda berörda av konkurser i branschen minskade med 

11 procent. Under januari till och med november minskade konkurserna i partihandeln 

med 28 procent och antalet anställda med 60 procent. 

I restaurangverksamhet uppgick antalet konkurser under november till 69 företag, en 

ökning med 19 procent. Antalet anställda berörda av konkurser i branschen uppgick till 

123 vilket innebar en minskning med 37 procent. Under januari till och med november 

minskade konkurserna i restaurangverksamhet med 14 procent och antalet anställda 

berörda av konkurser med 62 procent.  

Inom finans-, fastighets- och företagstjänster inleddes konkurser i 148 företag under 

november vilket innebar en ökning med 9 procent jämfört med november 2020. Antalet 

anställda uppgick till 61 personer, en minskning med 81 procent. Under januari till och 

med november minskade konkurserna i branschgruppen med 15 procent och antalet 

anställda berörda av konkurser med 64 procent.  

Företagskonkurser efter län 

I november månad inleddes konkurser bland 229 företag i Stockholms län vilket var  en 

ökning med 5 procent. Under januari till och med november uppgick antalet konkurser 

till 2 038 företag, en minskning med 12 procent. Konkurserna i byggindustrin inom länet 

minskade under perioden med 11 procent. I finans-, fastighets- och företagstjänster 

 
1 Tabeller med uppgifter om antal konkurser efter bransch och län  finns i en länk i anslutning till denna 

redovisning. Uppgifter om konkurser finns vidare i Statistiska centralbyråns databas. 

https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__NV__NV1401/KonkurserForet07/?rxid=b076f78

8-b670-4e06-a5f3-c1431573f217 



 

 

minskade konkurserna med 15 procent och i detaljhandeln med 15 procent. Inom  

restaurangverksamhet minskade konkurserna med 4 procent. 

I Västra Götalands län uppgick antalet konkurser i november månad till 85 företag, en 

ökning med 1 procent. Under januari till och med november uppgick antalet konkurser 

till 854 företag, en minskning med 9  procent. Konkurserna minskade med 3 procent 

inom byggindustrin och med 11 procent inom finans-, fastighets- och företagstjänster. 

Inom detaljhandeln minskade konkurserna med 13 procent medan konkurserna ökade 

med 10 procent i restaurangverksamhet.  

Konkurserna i Skåne län minskade under november med 10 procent och uppgick till 

97 företag. Under januari till och med november uppgick antalet konkurser till 

842 företag vilket var en minskning med 17 procent. Konkurserna ökade under perioden  

med 15 procent i byggindustrin medan konkurserna minskade med 23 procent inom 

finans-, fastighets- och företagstjänster och med 30 procent i restaurangverksamhet. Inom 

detaljhandeln minskade antalet konkurser med 4 procent 

Företagskonkurser efter antal anställda 

I företag utan anställda uppgick antalet konkurser under november till 534 företag 

jämfört med 430 företag november 2020, en ökning med 24 procent. Bland företag med 

minst en anställd inleddes konkurser i 150 företag jämfört med 212 företag, en minskning 

med 29 procent. Andelen konkursföretag utan anställda uppgick i november 2021 till 78 

procent jämfört med 67 procent november 2020. 

Figur 3 Antal företagskonkurser januari 2020 till november 2021 i företag med och utan anställda 

 

Under januari till och med november ökade konkurserna i företag utan anställda med 

31 procent medan konkurserna minskade med 56 procent i företag med 1 till 9 anställda 

och med 43 procent i företag med 10 eller fler anställda. Bland företag med 50 anställda 

eller fler uppgick antalet konkurser till 17 företag jämfört med 49 företag. 



 

 

Offentliga ackord  

De offentliga ackorden uppgick under november 2021 till 18 företag med 239 anställda. 

Under januari till och med november 2021 uppgick antalet ackord till 154 företag med 

3 760 anställda jämfört med 299 företag med 9 868 anställda januari till november 2020.  

 

Mer statistik 

Statistiken publiceras i Statistiska centralbyråns databas. 

Definitioner och förklaringar 

Månadsstatistiken innehåller samtliga beslut om inledande av företagskonkurs. 

Statistiken omfattar aktiebolag, enskilda näringsidkare, handelsbolag, 

kommanditbolag, ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar, samfälligheter, 

ideella föreningar, stiftelser med flera. 
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