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Novembertapp för modehandeln
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 3,2 procent i november jämfört med samma månad förra året. Skoförsäljningen
minskade med 0,5 procent under månaden.
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Kommentarer från Svensk Handel Stil
– Förra året tappade modehandeln försäljning i november och så även i år. Det är
framförallt skohandeln som haft det kämpigt i år, konstaterar Mikael Sandström,
branschordförande för Svensk Handel Stil. Även om tappet på 0,5 procent för skohandeln
kan tyckas litet så måste det ställas i ljuset av förra årets november som visade minus 12,9
procent.
– Det verkar som om det är Black Friday-fenomenet med Black Weekend och Black Week
som gått sämre i år för aktörerna som främst har fysiska butiker. Samtidigt ska man dock
notera att söndagen i Black Weekend inföll i december i år.
– Klädföretagens e-handel visade ovanligt nog ett större minus än den fysiska handeln i
november. För skor gäller det omvända då näthandeln förbättrade siffrorna något.
– Hur decemberförsäljningen kommer att arta sig är naturligtvis svårt att sia om men en
fördel är att julafton ligger på en tisdag i år, vilket gör att måndagen blir en klämdag med
stor försäljning i den fysiska handeln, säger Mikael Sandström.
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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 försäljningsutvecklingen. 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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