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Black Friday ger minskad julförsäljning 
Svensk Handel Stil har låtit göra en undersökning gällande hur försäljningen hos 
traditionella butiksaktörer inom kläder och skor, både fysiska butiker och e-handel, har 
utvecklats hittills i årets julhandel (1 december till och med 19 december 2018). 
Mätningen visar att försäljningen av kläder har minskat med 5,5 procent och att 
försäljningen av skor har minskat med 4,2 procent jämfört med samma period föregående 
år. Siffrorna avser försäljningsutvecklingen i jämförbara fysiska butiker och i löpande 
priser. 

Butiker och 
e-handel 

 
Utveckling  

1-19 december 2018 
Prognos  

december 2018 
Prognos  

helåret 2018* 

 Kläder -5,5% -5,5% -3,0% 

 Skor -4,2% -4,2% -3,8% 

*Helårsprognosen bygger på prognosen för decemberförsäljningen 2018.  

Kommentarer från Svensk Handel Stil  

– Fram till och med den 19 december hade klädhandeln minskat med 5,5 procent jämfört 

med förra året medan skoförsäljningen hade backat med 4,2 procent. Månaden fick en 

dålig start, vilket delvis beror på efterdyningar av Black Fridays försäljning där 

konsumenterna flyttar en del av sina inköp till november istället för december. Dessutom 

tappade vi en fredag i början av december, säger Mikael Sandström, branschordförande 

för Svensk Handel Stil. 

– Resten av december väntas inte heller ge något lyft till försäljningen. Den 23 

december, som vanligtvis är en viktig försäljningsdag, ligger i år på en söndag som 

generellt har ett lägre konsumentintresse och dessutom kortare öppettider som ger en 

mindre försäljning den dagen. 

– Min bedömning är inte heller att mellandagsrean, med konkurrens från allt fler 

priskampanjer, kommer att ge någon extra skjuts till utvecklingen, vilket gör att 

prognosen för hela månaden ligger i närheten av utfallet för perioden till och med den 19 

december. 

– Modekonsumtionen kompenseras till viss del av en ökad e-handelsförsäljning, framför 

allt från utlandet. Totalt når branschen dock inte upp till samma utvecklingstal som 

sällanköpsvaruhandeln i stort, avslutar 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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