
Stilindex presenteras 8-10 dagar efter aktuell försäljningsmånad som en indikation 

på försäljningsutvecklingen i kläd- och skohandeln. 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 försäljnings-

utvecklingen 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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Modehandelns återhämtning bromsar in

Stilindex från Svensk Handel för juli månad 2022 visar att den förhållandevis goda utvecklingen 

som kunde anas i juni inte har hållit i sig. Ökningen från förra året är blygsamma 3,6% för 

kläder och för skor visas en minskning med 3,9%. Det är siffror som inger oro hos handlarna 

inför hösten, efter fem månader med mer positiva siffror. Det sker en återhämtning men den går 

oroväckande långsamt. 

Den totala försäljningen av kläder i fysiska butiker och deras e-handel, mätt på jämförbara enheter och 

i löpande priser ökade med 3,6 procent i juli jämfört med samma månad föregående år. Skohandeln 

minskade dock med 3,9 procent.  

Butiker och e-handel 
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-3,9% 
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22,0% 
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2022 / 2019 

4,0% 

-25,0% 

Kommentarer från Svensk Handel

• Tyvärr bromsar modehandelns återhämtning in under juli.

Särskilt oroväckande är utvecklingen inom skohandeln som till

och med tappar gentemot pandemiåret 2021, säger Mats

Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel.

• Modehandeln drabbades stenhårt under pandemin och många

handelsföretag tvingades minska på personalstyrkan för att

kunna överleva. Två år av drastiska omsättningstapp har gjort

våra medlemmar mer sårbara - det ekar helt enkelt tomt i

ladorna, säger Mats Hedenström.

 

 

• Vi ser nu kraftigt ökade kostnader inom framför allt 
transportområdet och detta i kombination med den höga 
inflationstakten skapar oro inför framtiden. Det är nu ännu 
viktigare än vanligt att våra politiska beslutsfattare står upp 
och försvarar den svenska konkurrenskraften så att svenska 
handlare får möjlighet att konkurrera på samma villkor som 
sina utländska kollegor, avslutar Mats Hedenström.

För eventuella frågor kontakta: 

Svensk Handels pressjour, 010 47 186 50 


