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SPORTINDEX BAS

Sportindex Bas riktar sig till dig som behöver övergripande 
kunskap om hur sporthandelns utveckling. Sportindex Bas 
kostar 3 960 kronor exklusive moms för 12 månader och 
fyra rapporter (990 kronor per rapport). Innehåller:

Total försäljningsutveckling samt avseende 
jämförbara butiksenheter
Försäljningsutveckling i fysisk butik
Försäljningsutveckling i e-handeln
E-handelns andel av den totala försäljningen

För att påbörja en prenumeration, kontakta: 
jonas.linder@svensktsportforum.se

SPORTINDEX PREMIUM

Sportindex Premium riktar sig till dig som behöver veta allt om 
marknadstrenderna och vad som driver försäljning i sporthandeln. Sportindex 
Premium kostar 15 960 exklusive moms för 12 månader och fyra rapporter (3 
990 kronor per rapport). Innehåller:

Total försäljningsutveckling samt avseende jämförbara butiksenheter
Försäljningsutveckling i fysisk butik
Försäljningsutveckling i e-handeln
E-handelns andel av den totala försäljningen
Sporthandelns säsongsmönster
Prisutveckling i sporthandelns varukategorier
Försäljningsutveckling i kategorierna kläder, skor och utrustning 
(inklusive kategoriernas storlek) som redovisas uppdelat på total 
försäljning, fysisk butik och e-handel
Försäljningsutveckling i 20 produktkategorier (inklusive 
produktkategoriernas storlek)
Analys och kommentar av utvecklingen under kvartalet
Nulägesindikatorer och utsikter
Historiska Sportindex-rapporter (från Q1 2021)

För att påbörja en prenumeration, kontakta:
jonas.linder@svensktsportforum.se.

Prenumerationen förlängs automatiskt med 12 månader i taget. För 
medlemmar i Svenskt Sportforum ingår en prenumeration på 
Sportindex Bas samt möjligheten att prenumerera på Sportindex 
Premium till ett rabatterat pris. Läs mer på svensktsportforum.se.

Prenumerera på Sportindex!



Om Sportindex
Sportindex är ett benchmarkingindex som tas fram av Svenskt Sportforum i 
samarbete med HUI Research som ansvarar för statistikinsamling, databearbetning 
och kvalitetssäkring. Rapporten bygger på försäljningsstatistik som samlas in fyra 
gånger per år från sportaktörer och följer utveckling och trender för sporthandelns 
tillväxt i både fysisk butik och på nätet, uppdelat på relevanta produktkategorier. 
Sportindex mäter utvecklingen i löpande priser inklusive moms och publiceras i slutet 
av april, juli, oktober och januari. 

Från och med juli 2021 ingår Decathlon i Sportindex. Sportshopen, Sportshopen
Outlet och Swedemount ingår från och med januari 2022. 

Sportindex baseras på försäljningsstatistik från följande aktörer: 

Datum för publicering

Sportindex Q1 2022 26 april 2022

Sportindex Q2 2022 26 juli 2022

Sportindex Q3 2022 28 oktober 2022

Sportindex Q4 2022 25 januari 2023
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Sporthandelns utveckling
Sportindex är ett benchmarkingindex som baseras på inrapporterad 
försäljningsstatistik från ett antal branschledande aktörer. Aktörernas försäljning 
aggregeras och utvecklingstal skapas som redovisas i Sportindex. Indexet ger 
därmed inte en heltäckande bild av sporthandelns utveckling utan snarare 
utvecklingen för den del av sporthandeln som aktörerna tillhör. När begreppet 
”sporthandelns utveckling” används i samband med Sportindex syftar det därmed 
inte på hela sporthandeln. 

Redovisningsenheter
Sportaktörerna redovisar försäljning i absoluta tal (kronor och ören) i Sverige 
inklusive moms. Endast faktiskt försäljning, ej t.ex. presentkort. Returer, 
reklamationer, byten, nollordrar, rabatter, erbjudanden och rea justeras över tid av 
de inrapporterande aktörerna. 

Försäljningsutveckling
Utveckling jämfört med samma period föregående år. 

Total försäljningsutveckling
Total försäljningsutveckling innefattar försäljning i fysisk butik (för det totala 
butiksinnehavet eller i jämförbara enheter) samt i e-handeln. Försäljning i 
jämförbara enheter utgår från de tre huvudkategorierna kläder, skor och 
utrustning och motsvarar därmed inte alltid aktörernas totala försäljning.
Exempelvis inkluderas inte service och tjänster samt försäljning av merchandise.

Jämförbara enheter
Försäljningstillväxt mellan två perioder rensat för nya och/eller nedlagda butiker. 
Om en butik genomgår en större förändring i form av ombyggnad eller tillbyggnad 
är den inte längre en jämförbar enhet. Försäljningsutvecklingen avser således 
identiska enheter mellan de två perioderna. 

Hela butiksbeståndet
Försäljningstillväxt mellan två perioder för hela butiksbeståndet, inkluderat nya 
och/eller nedlagda butiker. 

Fysisk försäljning
Försäljning där transaktionen sker i en fysisk butik. 

E-handelsförsäljning
Försäljning där transaktionen sker på nätet. 

Huvud/underkategoridefinition
Statistiken rapporteras in på ett antal produktkategorier som tagits fram i 
samarbete med sportaktörer. De tre huvudkategorierna är kläder, skor och 
utrustning. Dessa bryts därefter ned i ett antal underkategorier som specificeras 
på nästkommande sida. 

Definitioner
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Statistikträd

TOTAL FÖRSÄLJNING

FYSISK HANDEL

HELA BUTIKSBESTÅNDET JÄMFÖRBARA ENHETER

LÖPNING

FOTBOLL

SNEAKERS/MODE

OUTDOOR/KÄNGOR

TRÄNING/FITNESS

JUNIOR/BARN

SPORTSWEAR/MODE

LÖPNING/TRÄNING

OUTDOOR

MODEJACKOR

ACCESSOARER

LAGKLÄDER

KLÄDER UTRUSTNINGSKOR

JUNIOR/BARN

ALPINT

LÄNGDÅKNING

CYKEL

OUTDOOR

HOCKEY

SPORTUTRUSTNING

ÖVRIGT

E-HANDEL

Utvecklingstalen i Sportindex redovisas enligt följande uppdelning av segment och produktkategorier. 
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Utveckling jämfört med samma period föregående år. Decathlon ingår från och med juli 

2021. Sportshopen, Sportshopen Outlet och Swedemount ingår från och med januari 2022. 6

Total försäljningsutveckling

Q3 2022 Jul 2022 Aug 2022 Sep 2022 Hittills i år
Rullande 12 
(sep 2022)

Helår 2021 Helår 2020

Total försäljning
Hela butiksbeståndet & 

e-handeln

-4,7% -3,8% -11,9% 3,1% -5,2% 0,9% 11,6% -2,9%

Total försäljning
Jämförbara enheter & 

e-handeln

-5,2% -4,3% -12,5% 2,8% -5,8% 0,0% 12,9% 0,4%

PRENUMERERA FÖR ATT LÅSA UPP
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Försäljningsutveckling uppdelat på fysisk butik och e-handel

Total försäljning
Jämförbara enheter & e-handeln 

Fysisk butik
Jämförbara enheter 

E-handel

Q3 2022 -5,2% -5,7% -2,1%

Jul 2022 -4,3% -4,0% -7,3%

Aug 2022 -12,5% -11,7% -17,1%

Sep 2022 2,8% -0,5% 19,3%

Hittills i år -5,8% -4,3% -12,6%

Rullande 12 (sep 2022) 0,0% 1,7% -7,4%

Helår 2021 12,9% 10,8% 24,0%

Helår 2020 0,4% -4,9% 43,7%

Utveckling jämfört med samma period föregående år. Decathlon ingår från och med juli 

2021. Sportshopen, Sportshopen Outlet och Swedemount ingår från och med januari 2022. 

PRENUMERERA FÖR ATT LÅSA UPP



• Den totala försäljningen i sporthandeln minskade med 4,7 procent under tredje kvartalet 2022 enligt Sportindex, jämfört med 

samma period föregående år. Mätt i jämförbara enheter tappade sporthandeln 5,2 procent av försäljningen under kvartalet. 

• Sett till kvartalets månader minskade den jämförbara försäljningen med 4,3 procent i juli och 12,5 procent i augusti, medan 

försäljningen ökade med 2,8 procent i september. E-handeln drog upp tillväxten i september, med sin ökning på 19,3 procent, 

men hade negativ utveckling under juli och augusti. 

• Försäljningen i jämförbara, fysiska butiker minskade med 5,7 procent under tredje kvartalet.

• E-handelsförsäljningen tappade mindre än butikerna och minskade med 2,1 procent under tredje kvartalet. E-handelsandelen 

uppgick till 14 procent under kvartalet, och hittills i år (till och med september 2022) har e-handeln stått för 15 procent av 

försäljningen i sporthandeln. Det indikerar att de fysiska butikerna till viss del återtagit marknadsandelar från e-handeln, som

under vissa pandemimånader stod för uppemot 20 procent av försäljningen. 

• Försäljningen av skor minskade med 6,4 procent under tredje kvartalet. Sett till kvartalets månader minskade 

skoförsäljningen med 4,9 procent i juli, 12,4 procent i augusti och 0,1 procent i september. Försäljningen i kronor minskade 

mest i kategorin sneakers/mode där försäljningen föll med 14,2 procent under kvartalet, och även outdoor/kängor bidrog 

starkt till den negativa utvecklingen.

Tre kvartal i rad med negativ utveckling för sporthandeln

Utveckling under tredje kvartalet enligt Sportindex
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-4,7%
Total försäljningsutveckling Q3 2022

Hela butiksbeståndet och e-handeln

-5,2%
Total försäljningsutveckling Q3 2022

Jämförbara enheter och e-handeln

-5,7%
Utveckling i fysisk butik Q3 2022 

Jämförbara enheter

-2,1%
Utveckling i e-handeln Q3 2022 

Utveckling jämfört med samma period föregående år. Decathlon ingår från och med juli 

2021. Sportshopen, Sportshopen Outlet och Swedemount ingår från och med januari 2022. 

Skor
Andel Q3 

2022
Jul 2022 Aug 2022 Sep 2022 Q3 2022

1 Löpning 35,7% 0,2% -0,9% -8,4% -2,7%

2 Sneakers/Mode 19,3% -16,1% -17,2% -5,3% -14,2%

3 Junior/Barn 17,4% -2,8% -17,9% 25,9% -0,7%

4 Outdoor/Kängor 15,7% -1,2% -31,8% -3,0% -13,1%

5 Träning/Fitness 5,8% -7,0% -2,7% -4,4% -4,2%

6 Fotboll 5,7% 14,0% -0,7% -4,6% 1,0%

Sorterat utifrån underkategoriernas storlek i det aktuella kvartalet. 

PRENUMERERA FÖR ATT LÅSA UPP

PRENUMERERA FÖR ATT LÅSA UPP



• Klädförsäljningen minskade med 0,8 procent under tredje kvartalet. Lägst månadstillväxt hade augusti med ett tapp på 13,4 

procent, medan kläder hade en positiv utveckling på 2,8 procent i juli och 9,5 procent i september. Trots att produktkategorin 

modejackor endast motsvarade 6,7 procent av klädförsäljningen under kvartalet hade kategorin sett i kronor starkast positiva 

bidrag till utvecklingen. Starkast tapp hade outdoor under kvartalet. September var en stark månad för junior/barn, där 

klädförsäljningen ökade med 21,5 procent och skoförsäljningen för junior/barn ökade med 25,9 procent. 

- Under tredje kvartalet har vi sett hur konsumenterna blivit mer återhållsamma med sina pengar till följd av det osäkra 

ekonomiska läget, men vi ser en fortsatt positiv utveckling i kategorin modejackor. Vår analys är att inköp av jackor är mer 

behovsstyrt än vissa andra produkter och på så sätt något konsumenterna fortsatt valt att prioritera trots oro kring sin 

ekonomi. Hos oss på Didriksons har vi även kunnat se skillnad mellan männen och kvinnorna – där männen för oss stått för 

merparten av ökningen inom kategorin under perioden, säger Johan Ekeroth, vd på Didriksons. 

September var en stark månad för junior/barn-kategorierna

Utveckling under tredje kvartalet enligt Sportindex
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Utveckling jämfört med samma period föregående år. Decathlon ingår från och med juli 

2021. Sportshopen, Sportshopen Outlet och Swedemount ingår från och med januari 2022. 

Kläder
Andel Q3 

2022
Jul 2022 Aug 2022 Sep 2022 Q3 2022

1 Sportswear/Mode 23,7% 3,1% -3,8% 5,2% 1,5%

2 Löpning/Träning 18,6% -0,4% 2,8% -6,3% -1,0%

3 Outdoor 16,5% 4,0% -31,4% 7,7% -8,2%

4 Junior/Barn 15,5% 15,3% -25,6% 21,5% -1,2%

5 Accessoarer 12,7% -9,0% -4,7% 0,0% -5,2%

6 Modejackor 6,7% 52,0% -35,6% 37,3% 19,3%

7 Lagkläder 5,3% -2,0% -6,9% -1,7% -3,6%

Sorterat utifrån underkategoriernas storlek i det aktuella kvartalet. 

-4,7%
Total försäljningsutveckling Q3 2022

Hela butiksbeståndet och e-handeln

-5,2%
Total försäljningsutveckling Q3 2022

Jämförbara enheter och e-handeln

-5,7%
Utveckling i fysisk butik Q3 2022 

Jämförbara enheter

-2,1%
Utveckling i e-handeln Q3 2022 

PRENUMERERA FÖR ATT LÅSA UPP

PRENUMERERA FÖR ATT LÅSA UPP

PRENUMERERA FÖR ATT LÅSA UPP



- Efterfrågan av cirkulära sportkläder är väldigt stark och därför ser Houdini en fortsatt hög tillväxt med 30 procent under tredje 

kvartalet i sin e-handel. Med en sämre köpkraft i Norden och Europa ser vi dock en avmattning i försäljningen jämfört med första

och andra kvartalet. Wholesale har drabbats av stora förseningar i leverantörskedjan under tredje kvartalet vilket påverkat 

utleveransen av höstkollektionen negativt, säger Hanna Lindblad, CCO på Houdini Sportswear.

• Försäljningen av utrustning minskade med 12,1 procent under tredje kvartalet. Utvecklingen var negativ i samtliga av 

kvartalets månader – i juli minskade försäljningen med 14,6 procent, i augusti med 11,0 procent och i september med 9,0 

procent. De fyra största produktkategorierna, cykel, övrigt, outdoor och sportrustning, upplevde kraftiga tapp under samtliga 

av kvartalets månader. Hushållens starka oro kring sin privatekonomi och deras minskade konsumtionsutrymme avspeglar sig 

särskilt tydligt i utrustningsförsäljningens kraftiga tapp, då kategorin i består av något dyrare varor så som cyklar, skidor och 

friluftsutrustning som fler konsumenter nu avvaktar med att handla. 

Hushållens oro drar ned försäljningen av utrustning

Utveckling under tredje kvartalet enligt Sportindex
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Utveckling jämfört med samma period föregående år. Decathlon ingår från och med juli 

2021. Sportshopen, Sportshopen Outlet och Swedemount ingår från och med januari 2022. 

Utrustning
Andel Q3 

2022
Jul 2022 Aug 2022 Sep 2022 Q3 2022

1 Cykel 30,6% -11,8% -10,6% -4,5% -9,7%

2 Övrigt 25,9% -12,1% -8,5% -12,7% -11,1%

3 Outdoor 19,2% -20,8% -16,7% -8,3% -17,6%

4 Sportutrustning 13,4% -22,5% -20,4% -17,5% -20,2%

5 Hockey 9,8% 17,1% 4,1% 0,0% 4,8%

6 Längdåkning 0,7% -10,2% 13,5% -3,6% -0,9%

7 Alpint 0,4% -22,5% -43,0% -21,0% -28,3%

Sorterat utifrån underkategoriernas storlek i det aktuella kvartalet. 

-4,7%
Total försäljningsutveckling Q3 2022

Hela butiksbeståndet och e-handeln

-5,2%
Total försäljningsutveckling Q3 2022

Jämförbara enheter och e-handeln

-5,7%
Utveckling i fysisk butik Q3 2022 

Jämförbara enheter

-2,1%
Utveckling i e-handeln Q3 2022 

PRENUMERERA FÖR ATT LÅSA UPP

PRENUMERERA FÖR ATT LÅSA UPP

PRENUMERERA FÖR ATT LÅSA UPP



Hushållen börjar dra ned på sina inköp i detaljhandeln
• Sportindex minskade med 4,7 procent under det tredje kvartalet, sett till hela butiksbeståndet samt e-handeln. 

• När årets tredje kvartal summeras blir det tydligt att Sverige är på väg in i en lågkonjunktur. Kraftig inflation 

och höjda bolåneräntor, samt oro kring ännu högre elpriser när vintern slår till, resulterar i dystra hushåll som 

börjat strypa sin konsumtion. Samtidigt ses en vikande konjunktur i omvärlden som påverkar den svenska 

exporten negativt. Den svaga efterfrågeutvecklingen kastar in svensk ekonomi i en lågkonjunktur under nästa år. 

Sverige har samtidigt starka offentliga finanser som kan vid behov kan gå in och stödja ekonomin. 

• Hushållens konsumtion ökade 10,0 procent i löpande priser under perioden juni 2022 till augusti 2022 jämfört 

med samma period föregående år. I fasta priser var ökningen 2,3 procent. Hushållen har främst minskat sina 

inköp av kläder och möbler/heminredning men fortsatt spendera pengar på resor, kultur och restaurangbesök. 

Hushållens barometerindikator, som mäter hushållens syn på den svenska och egna ekonomin, har fortsatt att 

falla från 67,2 i juni 2022 till 49,7 i september 2022, vilket är en rekordlåg nivå. Hushållen har pessimistiska 

förväntningar på den egna ekonomins utveckling och en negativ inställning till kapitalvaruinköp.

• Detaljhandelns försäljning ökade med 2,7 procent i löpande priser under perioden juni 2022 till augusti 2022 

jämfört med samma period föregående år, enligt SCB. Sällanköpsvaruhandeln minskade med 2,1 procent under 

samma period. I fasta priser minskade detaljhandelns försäljning med 4,4 procent och sällanköpsvaruhandelns 

tapp uppgick till hela 6,9 procent. 

• Barometerindikatorn* för detaljhandeln uppgick till 81,7 i september 2022, en minskning med 20,7 enheter 

jämfört med juni 2022. Denna nivå indikerar ett betydligt svagare läge än normalt, vilket förklaras av låga 

förväntningar hos detaljhandelsföretagen på de kommande månadernas försäljning och dåliga omdömen om sin 

nuvarande försäljningssituation. Sämst signaler ger företagen i sällanköpsvaruhandeln. 

• Den årliga prisökningen (12-månadersförändring av inflationstakt, KPIF) uppgick i september 2022 till 9,7 

procent, vilket är en mycket hög nivå. Riksbankens mål är att hålla inflationstakten på 2 procent per år. Det är 

främst stora prisuppgångar på livsmedel, el och bränsle som driver på inflationen. 

Källor: Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer och konjunkturläget, SCB:s detaljhandelsindex, hushållens konsumtion och konsumentprisindex.

*Barometerindikatorn publiceras månadsvis av Konjunkturinstitutet och syftar till att fånga stämningsläget i den svenska ekonomin. Värden över 100 motsvarar en starkare ekonomi 

än normalt och värden över 110 en mycket starkare ekonomi än normalt. Värden under 100 respektive under 90 visar en svagare respektive mycket svagare ekonomi än normalt.  

Konsumentpriser

Detaljhandelns barometerindikator

Detaljhandelns försäljning

Hushållens konsumtion

Konjunkturläget

Sportindex

Pilens riktning indikerar utveckling jämfört tidigare mätperiod (ökar, minskar, oförändrad).
Pilens position (över/under streckad linje) indikerar huruvida utvecklingen ligger över eller 
under noll (ett stillastående läge eller index 100). 

Nulägesindikatorer och utsikter 
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Svag prisutveckling för sportkläder, sportskor och sportartiklar

Prisutveckling i sporthandels produktgrupper

12

PRISUTVECKLING
KLÄDER

Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Hittills i år 2021

Sportkläder 0,7% -2,6% 2,0% 0,0% 3,1%

Damjacka -1,7% -0,2% -1,3% -1,0% 6,8%

Herrjacka -0,7% -3,4% 4,7% 0,1% 6,9%

Handskar 7,1% 4,3% 5,8% 5,7% 2,6%

PRISUTVECKLING
SKOR

Sportskor -1,8% 2,7% -0,3% 0,2% 2,4%

Damkängor -1,0% 6,3% 6,4% 4,0% 4,2%

Herrkängor 0,1% 0,2% 3,8% 1,4% 5,7%

Barnkängor -2,4% 1,2% 2,5% 0,4% 3,7%

Gummistövlar 1,8% -0,6% 2,7% 1,3% -3,5%

PRISUTVECKLING
UTRUSTNING

Sportartiklar 2,0% 2,4% -2,9% 0,5% -1,8%

Cykel 7,2% 5,1% 4,3% 5,5% 9,1%

Skidutrustning 9,7% 14,7% 8,5% 11,0% 5,5%

Friluftsartiklar 1,2% 4,6% -1,3% 1,5% 2,2%

I tabellen redovisas prisutvecklingen i ett urval av de produktgrupper som mäts av SCB 

inom ramen för konsumentprisindex. Urvalet baseras på att produktgrupper i hög grad 

återfinns i sporthandelns sortimentsutbud och dessa redovisas för att indikera den 

generella prisutvecklingen i sporthandeln. Produktgrupperna motsvarar inte till fullo de 

som mäts och redovisas i Sportindex.

• Mycket svag prisutveckling ses för några av de viktigaste produktgrupperna för 

sporthandeln så som sportkläder, sportskor och sportartiklar. Prisutvecklingen för 

sportkläder har stått helt still medan priset på sportskor och sportartiklar ökat med 

knappa 0,2 respektive 0,5 procent hittills under 2022. 

• Skidutrustning har haft starkast prisuppgång hittills under året med en höjning på 

11,0 procent jämfört med samma period föregående år. Även 2021 hade 

produktgruppen en relativt stark prisutveckling som landade på 5,5 procent. 

• Cykel har haft en relativ hög prisutveckling under de senaste två åren. Hittills i år 

uppgår prisuppgången till 5,5 procent, vilket följer en prisuppgång på 9,1 procent 

under 2021. Elcyklar tar allt större plats i sporthandlarnas cykelförsäljning, vilket 

avspeglas i prisutvecklingen. 

Prisutveckling jämfört med samma period föregående år. 

Källa: SCB, Konsumentprisindex efter produktgrupp.

PRENUMERERA FÖR ATT LÅSA UPP

PRENUMERERA FÖR ATT LÅSA UPP

PRENUMERERA FÖR ATT LÅSA UPP
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22,2%

24,5%
26,2%

27,1%

Q1 Q2 Q3 Q4

7,7% 7,6%

6,9%

7,7%
8,2%

8,7%

9,6%

8,8%

7,7%

8,5% 8,5%

10,2%

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Avser periodernas andelar av årets totala försäljning 2020 och 2021. 

Fördelning per månad Fördelning per kvartal
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Försäljningsvikter
Månadernas och kvartalens andelar av årets totala försäljning
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14
Utveckling jämfört med samma period föregående år. Decathlon ingår från och med juli 

2021. Sportshopen, Sportshopen Outlet och Swedemount ingår från och med januari 2022. 
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15
Utveckling jämfört med samma period föregående år. Decathlon ingår från och med juli 

2021. Sportshopen, Sportshopen Outlet och Swedemount ingår från och med januari 2022. 
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16
Utveckling jämfört med samma period föregående år. Decathlon ingår från och med juli 

2021. Sportshopen, Sportshopen Outlet och Swedemount ingår från och med januari 2022. 
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Utveckling jämfört med samma period föregående år. Decathlon ingår från och med juli 

2021. Sportshopen, Sportshopen Outlet och Swedemount ingår från och med januari 2022. 
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18
Utveckling jämfört med samma period föregående år. Decathlon ingår från och med juli 

2021. Sportshopen, Sportshopen Outlet och Swedemount ingår från och med januari 2022. 
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19* Hittills i år (t.o.m. september 2022).

E-handelsandel
E-handelns andel av den totala försäljningen
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Kläder Skor Utrustning

Total Fysisk E-handel Total Fysisk E-handel Total Fysisk E-handel

Q3 2022 -0,8% -1,2% 1,9% -6,4% -7,6% 1,1% -12,1% -12,2% -11,2%

Jul 2022 2,8% 3,8% -7,0% -4,9% -5,8% 3,8% -14,6% -14,7% -13,8%

Aug 2022 -13,4% -12,3% -19,5% -12,4% -12,0% -14,4% -11,0% -10,0% -16,0%

Sep 2022 9,5% 5,5% 29,4% -0,1% -3,6% 19,0% -9,0% -10,7% -1,7%

Hittills i år -3,0% -1,0% -12,2% -2,8% -2,2% -5,7% -13,0% -11,7% -18,5%

Rullande 12 (sep 2022) 4,1% 6,3% -6,2% -0,5% 0,6% -5,9% -6,2% -5,1% -10,4%

Helår 2021 19,2% 16,8% 33,3% 10,9% 10,0% 16,5% 5,6% 2,7% 18,4%

Kategoriandel* 
Q3 2022

49,1% 49,7% 45,8% 27,7% 27,6% 27,8% 23,2% 22,7% 26,4%

Utveckling jämfört med samma period föregående år. Decathlon ingår från och med juli 
2021. Sportshopen, Sportshopen Outlet och Swedemount ingår från och med januari 2022. 

*Huvudkategorins andel av den totala försäljningen.

Huvudkategoriernas försäljning
Försäljningsutveckling uppdelat på fysisk butik och e-handel

20
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Kläder Försäljningsutveckling och storlek per 
underkategori Q3 2022

Avser total försäljning (jämförbara enheter + e-handel). Utveckling jämfört med samma period föregående år. Decathlon 
ingår från och med juli 2021. Sportshopen, Sportshopen Outlet och Swedemount ingår från och med januari 2022.

*Underkategorins andel av försäljningen i huvudkategorin kläder.
21
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Staplarnas bredd på den horisontella axeln representerar kategorins storlek under kvartalet*. Ju bredare stapel, desto större andel av försäljningen 
står kategorin för. Staplarnas placering på den vertikala axeln visar försäljningsutvecklingen i kategorin under kvartalet.
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Kläder Försäljningsutveckling per 
underkategori

Kläder totalt
Sportswear/

Mode
Löpning/
Träning

Outdoor Modejackor Accessoarer Lagkläder
Junior/

Barn

Q3 2022 -0,8% 1,5% -1,0% -8,2% 19,3% -5,2% -3,6% -1,2%

Jul 2022 2,8% 3,1% -0,4% 4,0% 52,0% -9,0% -2,0% 15,3%

Aug 2022 -13,4% -3,8% 2,8% -31,4% -35,6% -4,7% -6,9% -25,6%

Sep 2022 9,5% 5,2% -6,3% 7,7% 37,3% 0,0% -1,7% 21,5%

Hittills i år -3,0% 0,4% 2,1% -8,3% 0,2% -5,3% 6,7% -9,8%

Rullande 12 (sep 2022) 4,1% 3,0% 2,1% 2,2% 14,2% 8,2% 8,4% -0,5%

Helår 2021 19,2% 13,7% 3,3% 22,8% 25,4% 36,8% 14,0% 23,6%

Kategoriandel* 
Q3 2022

100,0% 23,7% 18,6% 16,5% 6,7% 12,7% 5,3% 15,5%

Avser total försäljning (jämförbara enheter + e-handel). Utveckling jämfört med samma period föregående år. Decathlon 
ingår från och med juli 2021. Sportshopen, Sportshopen Outlet och Swedemount ingår från och med januari 2022.

*Underkategorins andel av försäljningen i huvudkategorin kläder.
22
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Skor Försäljningsutveckling och storlek per 
underkategori Q3 2022

Avser total försäljning (jämförbara enheter + e-handel). Utveckling jämfört med samma period föregående år. Decathlon 
ingår från och med juli 2021. Sportshopen, Sportshopen Outlet och Swedemount ingår från och med januari 2022.

*Underkategorins andel av försäljningen i huvudkategorin skor.
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Löpning

Fotboll

Sneakers/Mode
Outdoor/Kängor

Träning/
Fitness

Junior/Barn

Staplarnas bredd på den horisontella axeln representerar kategorins storlek under kvartalet*. Ju bredare stapel, desto större andel av försäljningen 
står kategorin för. Staplarnas placering på den vertikala axeln visar försäljningsutvecklingen i kategorin under kvartalet.
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Skor Försäljningsutveckling per 
underkategori

Skor totalt Löpning Fotboll
Sneakers/

Mode
Outdoor/

Kängor
Träning/
Fitness

Junior/
Barn

Q3 2022 -6,4% -2,7% 1,0% -14,2% -13,1% -4,2% -0,7%

Jul 2022 -4,9% 0,2% 14,0% -16,1% -1,2% -7,0% -2,8%

Aug 2022 -12,4% -0,9% -0,7% -17,2% -31,8% -2,7% -17,9%

Sep 2022 -0,1% -8,4% -4,6% -5,3% -3,0% -4,4% 25,9%

Hittills i år -2,8% 2,5% 14,9% -4,1% -18,3% 1,3% -4,3%

Rullande 12 (sep 2022) -0,5% 1,4% 18,7% -2,2% -8,5% 4,2% -1,4%

Helår 2021 10,9% 6,8% 16,2% 8,1% 22,6% 10,8% 9,7%

Kategoriandel* 
Q3 2022

100,0% 35,7% 5,7% 19,3% 15,7% 5,8% 17,4%

Avser total försäljning (jämförbara enheter + e-handel). Utveckling jämfört med samma period föregående år. Decathlon 
ingår från och med juli 2021. Sportshopen, Sportshopen Outlet och Swedemount ingår från och med januari 2022.

*Underkategorins andel av försäljningen i huvudkategorin skor.
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Utrustning Försäljningsutveckling och storlek per 
underkategori Q3 2022

Avser total försäljning (jämförbara enheter + e-handel). Utveckling jämfört med samma period föregående år. Decathlon 
ingår från och med juli 2021. Sportshopen, Sportshopen Outlet och Swedemount ingår från och med januari 2022.

*Underkategorins andel av försäljningen i huvudkategorin utrustning.
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Längdåkning

Cykel

Outdoor

Hockey

Sportutrustning

Staplarnas bredd på den horisontella axeln representerar kategorins storlek under kvartalet*. Ju bredare stapel, desto större andel av försäljningen 
står kategorin för. Staplarnas placering på den vertikala axeln visar försäljningsutvecklingen i kategorin under kvartalet.

Övrigt

Alpint stod för endast 0,4 procent av kategorin under kvartalet och syns därför inte i diagrammet.
Utvecklingen för alpint uppgick till -28,3 procent under kvartalet. 
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Utrustning Försäljningsutveckling per 
underkategori

Utrustning 
totalt

Alpint Längdåkning Cykel Outdoor Hockey
Sport-

utrustning
Övrigt

Q3 2022 -12,1% -28,3% -0,9% -9,7% -17,6% 4,8% -20,2% -11,1%

Jul 2022 -14,6% -22,5% -10,2% -11,8% -20,8% 17,1% -22,5% -12,1%

Aug 2022 -11,0% -43,0% 13,5% -10,6% -16,7% 4,1% -20,4% -8,5%

Sep 2022 -9,0% -21,0% -3,6% -4,5% -8,3% 0,0% -17,5% -12,7%

Hittills i år -13,0% -8,8% -40,3% -4,6% -11,4% -8,0% -13,2% -17,2%

Rullande 12 (sep 2022) -6,2% 16,3% -8,2% -4,8% -9,0% 19,0% -11,2% -21,1%

Helår 2021 5,6% 50,5% 98,1% -18,2% 2,2% 32,1% 4,6% -9,4%

Kategoriandel* 
Q3 2022

100,0% 0,4% 0,7% 30,6% 19,2% 9,8% 13,4% 25,9%

Avser total försäljning (jämförbara enheter + e-handel). Utveckling jämfört med samma period föregående år. Decathlon 
ingår från och med juli 2021. Sportshopen, Sportshopen Outlet och Swedemount ingår från och med januari 2022.

*Underkategorins andel av försäljningen i huvudkategorin utrustning.
26

PRENUMERERA FÖR ATT LÅSA UPP



För frågor gällande statistiken, vänligen kontakta:

Emelie Ekholm

Analytiker HUI Research

070-547 94 98

emelie.ekholm@hui.se

Jonas Linder

Vd Svenskt Sportforum 

073-694 34 24

jonas.linder@svensktsportforum.se

För frågor gällande Sportindex och prenumeration, vänligen kontakta:


