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FEBRUARI 2020

Ständiga reor 
i krisande 
bransch

 Ĕ Milda vintrar, ökande global konkurrens 
växande e-handel och överetablering är 
några av orsakerna till att det går utför 
för sporthandeln.

 Ĕ Rätt affärsmodell, förnyelse och 
optimerade kanaler är några sätt  
att hitta vägen till toppform.
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Vinn matchen med 
rätt affärsmodell
Gudarna måste vara tokiga – och det gynnar 
definitivt inte sportbranschen.

Hotet mot lönsamheten kommer emellertid 
inte bara från de så kallade högre makterna, 
även om det kan låta så ibland.

Milda vintrar och dåligt med snö har blivit 
en allt större faktor att ta hänsyn till (eftersom 
det knappast går att planera för traditionella 
säsonger längre), men utmaningarna är 
många fler.

Den globala konkurrensen ökar. Fler 
nischaktörer hittar in på marknaden. 

E-handeln fortsätter att ta andelar från 
de fysiska butikerna, som ännu befinner 
sig i gränslandet mellan den gamla och den 
nya tiden, och sett till rörelsemarginaler 
har sporthandeln inte kunnat dra nytta av 
de senaste årens goda konjunktur i samma 
omfattning som sällanköpsvaruhandeln i 
stort. 

Kopplingarna till krisen i hemelek-
tronikbranschen en bit in på 2010-talet är 
återkommande och saknar inte relevans.

Priskriget som rasade då gynnade 
konsumenterna, men skördade offer och ledde 
flera kedjor rakt ner i fördärvet.

Nu glunkas det om ett liknande scenario 

inom sporthandeln, även om experterna 
snarare tror på ompositioneringar än 
utslagning. 

Andra är mer säkra på att någon måste bort.
Oavsett utfall händer det saker. Men det 

behöver hända ännu mer på de olika kanterna 
för att den negativa utvecklingen ska bromsas. 
Tre av de fyra största svenska sportkedjorna 
minskade sin försäljning 2018. Härom veckan 
tvingades norska XXL Sport & Vildmark 
vinstvarna efter ännu ett svagt kvartal, med 
påtvingad jätterea som konsekvens.

På plussidan finns nyheten om att 
Footway lagt ett bud på Sportamore, med 
förhoppningen om att en affär och ett 
samarbete kan skapa förutsättningar för 
snabbare tillväxt och bättre lönsamhet för den 
pressade sport-e-handlaren.

Vinnare i det här racet – det blir den som 
hittar sin plats i en värld som inte längre ser ut 
som den gjorde. 

En vinnare som förstår hur kundernas stora 
intresse för sport och hälsa bäst ska 
tas omhand och också skapar rätt 
affärsmodell för det.

ANALYS

Sportbranschen är pressad från flera olika håll och den som vill vara kvar i matchen 
behöver välja väg, även om den innehåller snö eller inte.

ANALYTIKER

MICHAEL SANDSJÖ
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Här är de tio största aktörerna 
POPULÄRNAMN JURIDISKT NAMN NETTOOMSÄTT-

NING, TKR
NETTOOMSÄTTNING, 
FÖRÄNDRING, TKR

RÖRELSE- 
RESULTAT, TKR

RÖRELSERESULTAT,  
FÖRÄNDRING

RÖRELSEMARGINAL ANTAL 
FYSISKA BUTIKER

Stadium Stadium Sweden AB 3 980 239 -291 210 -20 774 -42 386 -0,5% 88

XXL Sport och vildmark XXL Sport och Vildmark AB 2 946 696 164 794 34 483 11 325 1,2% 26

Intersport I-Sport Retail AB* 2 799 450 -307 046 -76 677 35 612 -2,7% 115

Team Sportia –* 1 088 247 -105 720 24 419 10 789 2,2% 55

Stadium Outlet Stadium Outlet AB 988 788 75 246  100 280 -603 10,1% 43

Naturkompaniet Naturkompaniet AB* 615 362 22 310 72 638 -531 11,8% 34

Sportshopen Swedemount Sportswear & Fashion AB 555 954 66 103 23 353 7 419 4,2% 14

Sportamore Sportamore AB 552 413 85 604 -500 15 000 -0,1% 0

Outnorth Outnorth AB 526 461 106 462 -4 309 4 043 -0,8% 2

Sportringen –* 511 494 -9 889 12 288 -5 615 2,4% 51

Omsättning- och resultatsiffror i tkr hämtade från senaste officiella bokslut.    
* Siffrorna avser sammanlagd omsättning och resultat för kedjans butiksdrivande bolag.   
Stadium Outlet: Uppgifterna för omsättning avser Stadium Outlet i Sverige. Rörelseresultatet inkluderar 
även verksamheten i Finland.     
Sportamore: Omsättning och rörelseresultat avser endast Sportamores svenska verksamhet. 
Källa: Bisnode Soliditet.    
Research och sammanställning: Andreas Dyrberg Skog.
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Förnyelse är vägen  
till toppform

Sportbranschens omsättning ökar, men lönsamheten sjunker och är långt under den 
i handeln som helhet. ”Formen är nog inte jättetoppad. Den som inte har något unikt 
kommer att slås ut”, säger Claes Forsberg, vd för Svenskt sportforum.

Nettoomsättningen i sportbranschen 
ökade med två procent under det senast 
redovisade räkenskapsåret.

2018 hade 400 företag inom sport handeln 
en sammanlagd nettoomsättning på 
19,7 miljarder kronor. Året innan låg 
omsättningen på 19,3 miljarder kronor.

Rörelseresultatet ökade med 2,7 
procent. Rörelsemarginalen låg stilla på 
1,6 procent, medan den för handeln som 
helhet låg på 2,6 procent.

De senaste fem åren har lönsamheten 
inom sporthandeln sjunkit från 2,6 till 1,6 
procent. 

– Högre omsättning, lägre marginaler, 
lägre vinst – om ens någon vinst – är en 
bild jag känner igen. Vi ser en tillväxt, 
men tjänar inte mer pengar, säger Claes 
Forsberg och menar att det oroar.

Parallellt ökar hyror och löner. Konsum-
tionsmönster ändras. Fler aktörer säljer 
sportartiklar och knaprar på det som 
sporthandlare tidigare haft ensamrätt på. 
Branschen har utmaningar att tackla.

– De som ifrågasätter sig och orkar 
engagera sig – och inte skyller på 
vädret – går det bättre för. Att skylla på 
vädret är trams. Det finns inte många 
förutom bönder som kan skylla på 
vädret, annars har man en plan A och 
plan B. De skickligaste tar med andra 
omvärldsfaktorer, säger Claes Forsberg.

Siffrorna för de tio största aktörerna i 
svensk sporthandel visar en tuff situation. 
Fyra av dem har tappat i nettoomsättning 
under det senaste året. 

Stadium (Stadium Sweden AB), som 
är allra störst, tappade strax under 
300 miljoner av sin omsättning mellan 
de senaste räkenskapsåren. Stadium 
visar ett negativt rörelseresultat och 
rörelsemarginalen hamnade på minus 
0,5 procent. En negativ rörelsemarginal 
visar också siffrorna för Intersport, -2,7 
procent, Outnorth, -0,8 procent, och 
Sportamore, -0,1 procent.

– Det här borde förstås medföra en 

kraftig oro. Kommer det att funka 
framöver? Förmodligen ser vi en 
överetablering av sportbutiker i dag, 
säger Claes Forsberg och påminner om 
norska Gresvig Retail Group som nyligen 
ansökte om konkurs för sina 95 helägda 
butiker inom sporthandeln.

En utveckling som få förutspådde för 
bara ett halvår sedan.

– Vi har levt i en tacksam bransch där 
många kunder vill vara och spendera. 
Det har gjort att man har blivit lite 
bekväm och det har fungerat med två-tre 
konkurrerande kedjor intill varandra. 
Nu är det en helt annan konkurrens-
situation och det är dags att på riktigt 
utmana, säger Claes Forsberg och menar 
att sporthandeln besitter produkter som 
öppnar för att sälja helt nya upplevelser.

– Det finns de som har ambitionen att 
testa nytt och det går att överleva – men då 
måste man göra på ett annat sätt. Ica ser 
inte ut som för 20 år sedan, men det gör 
många sportbutiker.

”Att skylla på 
vädret är trams. 

Det finns inte 
många förutom 
bönder som kan 
skylla på vädret, 
annars har man 

en plan A och 
plan B.”

Claes Forsberg, vd, Svenskt 
sportforum

SPORTHANDELNS 
RÖRELSEMARGINAL

2018  1,6
2017  1,6
2016  2,5
2015  2,0
2014  2,6

Market har granskat utvecklingen 
för 400 bolag i sporthandeln. 
Siffrorna avser genomsnittlig 
rörelsemarginal (rörelseresultat/
nettoomsättning) för dessa bolag, 
angvina i procent. 

Källa: Bisnode Soliditet
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Optimerade kanaler 
kan öka marginalerna
Ska aktörerna inom den svenska sportbranschen kunna fortsätta att kapitalisera på 
den växande hälso- och träningstrenden behöver affärsmodellerna ses över.

– I dag tävlar många om att vara störst. Jag tror att vi kommer att få se en större 
variation bland kedjorna framöver, säger Jonas Arnberg, vd för HUI.

Den pågående strukturomvandlingen inom svensk 
detaljhandel, konkurrensen från utländska spelare och 
förändrade förväntningar från kunderna är bara några av 
utmaningarna aktörerna inom sportbranschen nu står mitt i.

Efter larm om minskad försäljning och krympta marginaler ser nu 
flera kedjor över sitt hus och sina affärsmodeller.

Helt nödvändigt, menar Jonas Arnberg, vd för HUI.
– En vanlig fråga är om det finns för många aktörer inom den 

svenska sporthandeln. Mitt svar är – det är inte säkert. Intresset för 
frågor som hälsa och livsstil är fortsatt väldigt högt, så köpkraften 
finns. Däremot kan inte alla göra samma saker, säger Jonas Arnberg.

I dag slåss alla om att vara störst, fortsätter han. Den som vill hävda 
sig i det nya detaljhandelslandskapet borde snarare bygga om och 
hitta sin egen plats i konkurrensen.

– Det handlar om att optimera 
kanalerna. Driver du fysiska butiker 
behöver du se över dem, med allt 
vad det innebär med nya krav och 
förväntningar. Nya sorters ytor, ett 
förändrat sortiment och kanske ett 
annat sätt att sälja. Sysslar du med 
e-handel har du andra utmaningar, som 
till exempel om du ska satsa på att sälja 
egna eller andras varumärken. Och 
hur du ska förhålla dig till de växande 
marknadsplatserna, säger Jonas 
Arnberg.

Vädret, då? Jo, de milda vintrarna påverkar en bransch som 
redan är satt under press, enligt HUI:s vd.

– Många har säkert blivit bättre på att planera för gröna vintrar, men 
det är klart att det blir ytterligare ett orosmoment.

När HUI kommenterade utvecklingen inom sporthandeln i april 
ifjol var budskapet delvis ett annat än det Jonas Arnberg nu levererar.

Enligt prognosen då närmar sig den så kallade inflection point, 
tidpunkten då all tillväxt sker på nätet. Försäljningen i de fysiska 
butikerna är fortfarande i majoritet, men den växer inte.

Lärdomen från tidigare branscher som genomgått samma resa, 
bok- och elektronikhandeln, är att marknaden koncentreras kring ett 
fåtal aktörer.

”Även i sporthandeln kan vi sannolikt vänta oss färre och större 
aktörer”, skrev HUI i sin rapport.

– Jag delar den bilden. En konsolidering är sannolik, men det är inte 
helt säkert att det blir så, säger Jonas Arnberg.

”Driver du 
fysiska butiker 
behöver du se 

över dem, med 
allt vad det 

innebär med 
nya krav och 

förväntningar.”
Jonas Arnberg, vd, HUI
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”Det är bra att vara
sportkund i dag”

Den milda vintern med 
temperaturer långt över noll 
i stora delar av landet får 
sporthandeln att svettas. 
Nu slumpas skidor och 
täckjackor ut för att ge plats åt 
vårsortimentet. Ett hårt slag för 
en redan pressad bransch. 

Enligt Marcus Wibergh, vd för Intersport, har vintern varit tuff.
– Det är klart att det har varit jättekämpigt. Januari är vår 

månad men tyvärr inte i år. 
Bristen på snö i stora delar av landet innebär ett stort 

försäljningstapp inom många kategorier.
– Vintern har drabbat oss på så sätt att vi inte får den 

försäljning vi vill ha på vinterrelaterade produkter, framför allt 
på jacksidan och på skidsidan.

Detta har tvingat kedjan att tidigarelägga vinterrean.
På webbplatsen lockar Intersport med den ”största 

”Vi har en stark utveckling på running,
men det kompenserar inte tappet”, säger

Marcus Wibergh, vd för Intersport. 
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vinterrensningen någonsin” med hundratals produkter till 
kraftigt reducerade priser.

– Det är bra att vara sportkund i dag, då kan man göra extra 
bra klipp.

På uppsidan lockar det milda vädret till sportaktiviteter 
utomhus.

– Vi har en väldigt stark utveckling på running i dagsläget, 
men det kompenserar givetvis inte tappet.

Övriga kategorier som säljer bra är sneakers och fotboll. Den 
dåliga vintern ställer till det även för XXL som i rapporten för 
det fjärde kvartalet konstaterar att vädret pressat det redan 
magra resultatet. 

– Självklart är det ett problem att sitta med stora lager 

vintersport och tjocka kläder som inte efterfrågas när det 
är vårvärme hela vintern, säger Johan Ljung, tillförordnad 
Sverigechef för kedjan.

Även starten på 2020 inleddes med ett tapp på 22 procent. Nu 
pågår en lagerrensning.

Knepet är, enligt Johan Ljung, att snabbt ställa om och ha rätt 
varor i varuhusen.

– Plussidan är att XXL har ett väldigt brett sortiment och 
vi vänder oss till fler än de som ska köpa dunjackor, så vi har 
annan försäljning när vintern uteblir. En ”Plan B – grön vinter” 
så att säga, men det är nästan som att Grön Vinter numera är 
Plan A.

Medan det knappast finns någon universalmedicin mot 
milda vintrar finns det en del man kan göra som handlare. 

Enligt David Olsson, som driver Team Sportia i Trollhättan, 
gäller det att hålla koll på inköpen och inte dra på sig stora 
varulager. 

Liksom Marcus Wibergh upplever David Olsson att bristen på 
snö gynnar försäljningen av löparskor. Andra produkter som 
hör löpningen till går också bra, liksom rullskidor. Och barmark 
gör att det går att cykla året runt.

Han medger att en riktigt bra vinter givetvis hade varit 
bättre för försäljningen och ännu är hoppet om snö och kyla 
inte ute.

– Vi ger det tre veckor till. Har det inte kommit någon vinter 
då är det lika bra att köra igång med vårsäsongen, säger David 
Olsson. 

XXL  har inlett 2020 med ett
försäljningstapp på 22 procent. 


