
 
  

 

Svensk Handel Stil Regeringsgatan 60  103 29 Stockholm  Tel 010-47 18 639  Fax 010-47 18 663  stil@svenskhandel.se 

 

2018-11-08 

Oväntad nedgång för modehandeln även i oktober 
Stilindex från Svensk Handel Stil visar att den totala försäljningen av kläder i fysiska 

butiker och deras e-handel, mätt på jämförbara enheter och i löpande priser, minskade 

med 3,7 procent i oktober jämfört med samma månad förra året. Skoförsäljningen 

minskade under månaden med 6,6 procent. Utfallet hittills i år landar på -2,6 procent för 

både kläder och skor. 

Butiker och 
e-handel 

 Oktober 2018 Ackumulerat 2018 

 Kläder -3,7% -2,6% 

 Skor -6,6% -2,6% 

Kommentarer från Svensk Handel Stil 

– Det blev trots allt minussiffror i oktober, vilket överraskade mig, säger Mikael 

Sandström, branschordförande för Svensk Handel Stil. Utvecklingen i september var svag 

och jämförelsemånaden oktober förra året visade en minskning på 5,6 procent för 

klädförsäljningen och hela 9,6 procent för skor, vilket borde ha gett en bättre utveckling. 

– Extrema vädersituationer ger dock extrema svängningar i försäljningen. Normalt 

kommer hösten i september eller oktober. I år har den uteblivit helt med 

sommartemperaturer under månaden, vilket förklarar en del av den svaga 

försäljningen. Ökad e-handel med hårdare internationell konkurrens är en annan 

förklaring. Möjligen spelar också Black Friday med dess förväntningar på lägre priser 

in, fortsätter Mikael. 

– Om vi bara mätt försäljningen i fysiska butiker så hade utvecklingen varit ännu sämre 

i oktober med ytterligare tapp på runt 1 till 2 procent för kläder och skor. 

– Det här är något också fastighetsbranschen måste börja förhålla sig till. 

Modebranschen klarar inte den generella hyresnivån som råder idag, menar Mikael 

Sandström. 

För eventuella frågor kontakta: 

Mikael Sandström, branschordförande Svensk Handel Stil, 070-564 03 80 
Svensk Handels pressjour, 010-471 86 50 

Svensk Handel Stil är ett branschkansli för medlemsföretag i Svensk Handel vilka arbetar inom sko-, mode- och 

sporthandeln. Stilindex presenteras 8-10 dagar efter aktuell försäljningsmånad som en indikation på försäljnings-

utvecklingen. Uppgiftslämnare är flertalet kedjor i Sverige, frivilliga inköpssamarbeten samt ett antal fristående  

aktörer som rapporterar sin försäljning i egna butiker mätt på jämförbara enheter. Från och med mars 2018 inkluderar 

Stilindex även e-handelsförsäljningen bland de ingående företagen. Stilindex visar därmed fortsättningsvis på 

försäljningsutvecklingen för fysiska jämförbara butiker och deras e-handel sammanslaget. För insamling och bearbetning  

svarar HUI Research. Prenumeration via e-post kostar 995 kr ex moms. Gratis för medlemmar i Svensk Handel. 
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