
Market

APRIL 2018

Skohandeln går  
mot mörkare 
tider i höst

 Ĕ Den viktiga höstförsäljningen har varit 
svag för den fysiska skohandeln de 
senaste åren.

 Ĕ Branschen ställer sitt hopp till vädret 
och svaga jämförelsetal.
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Årets sista fyra 
månader har  
varit en tung 
period för 
skohandeln de 
senaste åren. 
Black Friday
sänker säsongen.
Perioden september till december, då också den viktiga 
julhandeln sker, har varit dåliga säsonger för den fysiska 
skohandeln de senaste åren. Rean på Black Friday och 
konkurrens från nätet och sportbutiker lyfts fram som 
förklaringar.

Text: Andreas Dyrberg Skog, Marie Hillblom. Redigering: Gustaf Olsson
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Skohandeln lider 
av höstdepression
Det var länge sedan landets skobutiker vid årets slut 
kunde blicka tillbaka på en framgångsrik höst och 
vinter.

Tvärtom har branschen under de senaste sex åren 
bara haft ett år med positiv försäljningsutveckling 
under det sista tertialet, september-december.

Det var 2015 då försäljningen steg med två procent 
i löpande priser, efter en stark utveckling under den 
tidiga hösten, bland annat tack vare mycket svaga 
jämförelsetal. Det visar siffror från Svensk Handel Stil.

Branschstatistiken avslöjar också att det viktiga 
avslutande tertialet nu är ett sänke för branschen. 
Samtliga år, 2015 undantaget, har försäljningen under 
hösten haft en sämre utveckling än under året som 
helhet.

En viktig förklaring är Black Friday. Rean i 
november har tagit enorma proportioner och fått 
följdverkningar som få har kunnat förutspå. Fråga 
HUI vars optimistiska prognoser för julhandeln slagit 
fel de senaste åren.

Black Friday dämpar köplusten under hela 
november, fram till rean. Under rean är det inte 
till skobutikerna som kunderna vallfärdar. Och 
efter rean lägger sig köplusten på nytt, fram till 
mellandagsrean. Den ständigt växande julhandeln är 
ett minne blott.

Samtidigt har skohandeln också fått allt hårdare 
konkurrens om de kunder som faktiskt handlar skor – 
både under hösten och resten av året.

Många väljer att köpa inte bara sneakers utan även 
vinterkängor och gore tex-skor på andra håll, framför 
allt i sporthandeln, eller i renodlade nätbutiker.

Det mer sportiga modet är inte till gagn för 
skobutikerna. Eller som Mikael Sandström, 
ordförande för Svensk Handel Stil, uttrycker det: ”Det 
är långt från de gyllene åren då den enda frågan var 
hur hög klacken skulle vara på läderstövlarna.”

Branschordföranden hoppas nu på en 
vädermässigt normal höst för att lyfta försäljningen. 

Vädret är en återkommande förklaring till 
branschens minussiffror och kan ha stor påverkan 
på enskilda månader. Men skobutikerna har större 
utmaningar än så, och det gäller för kedjor och 
handlare att gnugga geniknölarna och hitta vägar 
att vända utvecklingen – trots stenhård konkurrens, 
nya konsumtionsmönster, höga hyreskostnader och 
stigande inköpspriser. 

Annars kommer den dystra höst-trenden för 
branschen att fortsätta.

ANALYS

ANALYTIKER

ANDREAS DYRBERG SKOG

Årets sista månader är modehandelns försäljningsmässigt största.
Men för skohandeln har den tidigare starka perioden vänt till kris, med minussiffror år 

efter år.
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Branschen hoppas  
på vanligt höstväder

Hösten har varit tung för skohandeln de senaste åren. Men i år 
finns hopp om ökad försäljning – tack vare svaga jämförelsetal.

– Vi hoppas att vi har vädergudarna med oss den här hösten, 
säger Mikael Sandström, ordförande för Svensk Handel Stil.
Förra året sjönk försäljningen i skohandeln med 6,9 procent i 
löpande priser under sista tertialet, enligt Svensk Handel Stil.

Det var bland annat vädret som ställde till det för branschen 
med sommarvärme ända in i september och brittsommar i 
oktober.

– Jag hatar att prata om väder, men förra året påverkade det 
negativt. I år tror jag att vi tar igen en del av förra årets tapp. 
Med en meteorologiskt mer normal situation kan vi få en större 
behovshandel. Samtidigt ska det påpekas att den analysen är 
baserad på svaga jämförelsetal, säger Mikael Sandström.

Förutom vädret finns ett annat fenomen som kommit att styra 
om köpmönstren under årets sista månader – Black Friday.

Skohandeln är inte den mest aktiva branschen under Black 
Friday, men påverkas ändå i hög grad. 

– Black Friday är ett otyg. Den enda effekt det har fått är att 
konsumtionen har förskjutits från december till november, 
säger Mikael Sandström.

– Den viktigaste perioden för modehandeln är 
september-oktober som inte är lika utpräglade reamånader. 
Ackumulerat har skohandeln tappat 2,4 procent hittills i år 

– vad kan butikerna göra för att ta tillbaka försäljning under 
årets sista månader?

– Det finns ingen quick fix. Vi kan hoppas att vi har 
vädergudarna med oss den här hösten, men branschens 
problem beror på långsiktiga trender som kräver långsiktiga 
lösningar, säger Mikael Sandström.

Han lyfter fram faktorer som den växande e-handeln, 
branschglidningen, där främst sporthandeln tar försäljning 
från skobutikerna och höga hyror för butikslokaler. Den svaga 
kronan gör det också allt dyrare att köpa in både skor och kläder, 
men i den hårda konkurrensen finns inga möjligheter att höja 
priserna för att kompensera kostnadsökningen.

– En åtgärd som skulle hjälpa den enskilde skohandlaren 
är om leverantörerna tog större ansvar för försäljningen i 
butik. Fler NOOS-produkter, Never Out Of Stock, skulle göra 
att handlarna inte behöver låsa sig med kostsamma lager 
och kan sälja mer av produkter som kunderna efterfrågar. 
Leverantörerna behöver ta ansvar för lönsamheten tillsammans 
med handlarna, annars har de snart inga butiker kvar att 
leverera till, säger Mikael Sandström.

”Black Friday är 
ett otyg”

Mikael Sandström,  
Svensk Handel Stil.

6,9
procent. Så mycket sjönk 
försäljningen av skor det sista 
tertialet i fjol.

2,4
procent.Så mycket har skohandeln 
tappat hittills i år.
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Stilindex för skor
tertial 3 (sep–dec)

 3%

 2%

 1%

 0%

 -1%

 -2%

 -3%

 -4%

 -5%

 -6%

 -7%

 -8%
2013 2014 2015 2016 2017 2018

Löpande 
priser

Volym

Källa: Stilindex, Svensk Handel och HUI

Årets sista månader är de försäljningsmässigt viktigaste 
för skobutikerna. Men sedan 2013 har branschen bara 
redovisat positiv tillväxt vid ett tillfälle, 2015.
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Skohandelns utveckling
månad för månad
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Markets granskning visar att skohandeln har visat 
negativ utveckling i 27 av de 43 senaste månaderna.
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”Vi i branschen
 måste tänka om”

Skohandeln fortsätter att ha 
det tungt, visar Stilindex. ”Nya 
konsumentbeteenden slår rakt 
in. Vi i branschen måste tänka 
om”, säger Peter Blomquist, vd 
för Scorett, och ställer hoppet 
till klimatsmarta skokunder 
som väljer butiksinköp före 
e-handel för att rädda planeten.

Skohandeln backade 3,4 procent under 2018. Och den 
nedåtgående trenden fortsätter. Svensk Handels Stilindex 
summerar ett tapp på 2,4 procent hittills i år. 

Julisiffrorna visar ett minus på 1,1 procent jämfört med förra 
året, där jämförelsetalet var minus 3,8.

Market har följt skohandelns siffror under lång tid och 
tendensen visar att en dyster höst är att vänta.

– Branschen har stora utmaningar, säger Peter 
Blomquist, vd för Scorett, och menar att även om kunderna 
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visat ett ökat digitalt köpbeteende under flera år så har 
klimatet blivit ännu tuffare nu.

Nilson Group är marknadsledande i svensk skohandel. Även 
här pekar tillväxtkurvorna nedåt, trots att 2018 års siffror 
visade en bättre utveckling än för marknaden som helhet. 

Nilson Group ser också ett förändrat köpbeteende.
– Konsumenternas köpbeteende förändras snabbare än 

branschen, vilket vi alla sliter med just nu. Trenden är tydlig 
då vi ser att trafiken till butik minskar något. Samtidigt ökar 
vår konvertering i butik, vilket är glädjande. Försäljningen i 
e-handeln utvecklas mycket positivt och våra satsningar bär 
frukt, kommenterade vd Claes Meldgaard i samband med att 
2018 års siffror blev offentliga.
Vad krävs för att vända trenden för den fysiska skohandeln?

– Under kommande år kommer vi och samtliga starka 
retailaktörer att behöva tänka nytt för att nå ett mer attraktivt 
butiksnät. Vi investerar nu för att göra det enklare för våra 
kunder att köpa skor hos oss.

Nilson Group arbetar just nu med ett stort strategiarbete. 
Hur planerna ser ut vill Claes Meldgaard tala om först när de 
verkställs.

Scoretts Peter Blomquist tror att kundens ökande vilja att göra 
hållbara val kan bidra till att vända trenden för den fysiska 
skohandeln.

– Istället för att konkurrera med pris måste vi prata kvalitet 
och hållbarhet och få kunden att betala för det. Tyvärr har 
vi valutorna emot oss. Om människor bara handlar på nätet 
smutsar vi ner jorden ännu mer. Den miljömedvetne går till en 
butik och handlar, säger Peter Blomquist och tar ny sats.

– Den fysiska skohandeln kommer att överleva i någon form, 
men vi måste bli duktigare på att informera om det kunden 
efterfrågar. Allt fler kunder väljer bort slit och släng och har ett 
ökat hållbarhetstänk. I det fallet är det ohållbart att skicka skor 
och kläder fram och tillbaka i paket som är beställda online.

Scorett har gjort en satsning på återanvändning genom 

kollektionen Reuse, där använda dam- och herrskor fräschas 
upp och säljs på nytt. Peter Blomquist menar att kollektionen 
stämmer in i hållbarhetstrenden.

Scorett har också satsat en del på att producera skor i Europa 
för att ha produktionen närmare konsumenterna, vilket också 
gynnar miljön, menar Peter Blomquist.

Samtidigt har Scorett hittills i år stängt fyra butiker i Sverige. 
Peter Blomquist utesluter inte att det kan bli fler.

– Vi ser över butiker och bestånd hela tiden. Vi stänger 
alla butiker som inte fungerar. Vi kan inte driva butiker med 
olönsamhet, säger han.

– Det finns stadskärnor som snart inte har någon skobutik 
alls, beklagar Peter Blomquist. Han menar att ytterligare en 
aspekt som krävs för att vända skohandelns kräftgång och 
behålla skobutiker är lyhörda fastighetsägare som ser till att ha 
en regelbunden kontakt med sina affärshyresgäster och agerar 
fler gånger än då det är dags för hyresförhandlingar.
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Skohandeln på nätet växer – och  
har potential att växa ännu mer
Till skillnad från den fysiska skohandeln flyger försäljningen på nätet. Footways vd 
Daniel Mühlbach ser inga tecken på höststormar som kan störa den uppåtgående 
kurvan.

Att siffrorna för skohandeln i Sverige pekar nedåt i Svensk 
Handels senaste stilindex är inget som Daniel Mühlbach fäster 
särskilt mycket uppmärksamhet vid. 

– Jag lider med dem. Men jag tror inte bara att vi är boven 
i dramat, säger han och spekulerar i att nedgången för den 
fysiska skohandeln till viss del kan förklaras av väder och en 
osäkerhet i konjunkturen.

– Men vi har klarat oss bra.
E-handeln med skor går lysande och följer inte samma 

utveckling som den fysiska skohandeln. 
Footway redovisade en tillväxt på 46,8 procent första halvåret 

2019. Omsättningen för perioden landade på 453,9 miljoner.
– Det ser rätt stabilt ut, säger Daniel Mühlbach och menar att 

det e-handeln tillför i form av ökad tillgänglighet och tillgång 
till ett brett sortiment är något som efterfrågas av kunderna.

De fysiska butikerna har andra fördelar, enligt e-handlaren.
– Butiker kan tillföra annat än oss – och det behövs. Skor och 

mode är produkter som rätt mycket är kopplade till känsla. 
Klämma och känna kan man inte göra online.

Det behövs en balans mellan e-handel och fysisk butik, 
resonerar Daniel Mühlbach som ser att det fortfarande finns 
utrymme för e-handeln att växa. Och det kommer att påverka 
skobranschen. Hur har han svårt att spekulera i.

– Det enda vi vet är att vi inte vet, och när balansen 
normaliserats vet vi inte. Risken är att fysiska skobutiker har en 
utmanande framtid.

För Footways framtid är han däremot inte orolig utan spår en 
fortsatt tillväxt.

– Vi kommer från en period med rekordtillväxt och hoppas på 
ett fortsatt starkt andra halvår.

Det enda Daniel Mühlbach sätter upp en varningsflagg för är 
konjunkturen, som påverkar hela branschen.

Daniel Mühlbach, vd på Footway
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Skohandelns 
tio största aktörer

NETTO
OMSÄTTNING 
MKR

NETTO
OMSÄTTNING 1 
ÅR MKR

FÖRÄNDRING % RÖRELSE
RESULTAT MKR

RÖRELSE
RESULTAT 1 ÅR 
MKR

NETTO
RESULTAT MKR

NETTO
RESULTAT 1 ÅR 
MKR

Nilson Group 2137,9 2268,0 5,7% 4,5 91,1 1,5 65,1

Footway 760,0 505,2 50,4% 8,6 11,5 9,6 10,2

Scorett Footwear 653,7 669,5 2,4% 15,7 24,5 9,7 12,5

Sneakersnstuff 531,8 336,0 58,2% 42,3 24,7 24,1 13,3

Rizzo International 249,9 262,7 4,9% 7,9 1,0 1,7 0,3

Euro Sko Group Sverige 236,6 249,1 5,0% 9,2 9,2 6,7 9,8

Deichmann-Sko 226,5 228,9 1,1% 5,9 6,5 5,8 6,2

Tretorn Sweden 201,4 186,0 8,3% 2,0 1,1 1,2 0,2

Bergqvist Skor 170,3 171,2 0,6% 3,5 1,4 1,3 0,2

J F Johansson Skor AB 128,5 129,9 1,1% 0,2 2,8 0,2 3,3

Källa: Siffrorna avser räkenskapsåret 2018, utom för Rizzo International (201808), och J F Johansson Skor (201712). Uppgifterna för Scorett och 
Euro Sko avser de butiker som ej drivs av enskilda handlare. ANWR (Topshoes) har exkluderats då samtliga butiker drivs av enskilda handlare. 
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