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Klar, parat, vækst...
Af Morten Gade Steinmetz
Med to børn i huset bidrager min familie til danskernes høje forbrug af tøj. Hver dansker
forbruger i snit 16 kilo tøj om året – det svarer til 64 t-shirts.
På trods af vores køb og smid-væk-kultur kan den danske modeindustri notere
nedgang i omsætningen for femte år i træk. Det er svært at tjene penge, og mange
er bukket under, men krisen har også fået store dele af branchen til at trimme
forretningskonceptet og skære omkostningerne til. Derfor er der lyspunkter og
fremgang for dele af branchen i dette års modeanalyse.
I dag er kun de bedste virksomheder tilbage, og de er klar til ny vækst. Som artiklerne
i denne analyse viser, kræver det mod og nytænkning. Det er på tide at forlade Fast
Fashion med hyppigt skiftende kollektioner, et gigantisk ressourceforbrug og pris som
det væsentligste konkurrenceparameter og omstille sin virksomhed til Smart Fashion.
Fremtidens vindere inden for tøj, sko og smykker bliver de virksomhedsledere, designere
og butikschefer, der først og bedst forstår mulighederne i tre globale megatrends:
• E-handel. Verden over eksploderer e-handlen. Som brand og butik må du være
tilgængelig for forbrugerne på nettet, men en webbutik er mere end en ny
salgskanal, den er også vejen til øget branding og kundeloyalitet.
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• Bæredygtig mode. Forbrugerne vil have ansvarlige virksomheder, der viser, at de
gør en forskel. Modeindustrien kan udnytte bæredygtighed som en drivkraft for
forandring, hvor de gør mere med mindre.
• Den kinesiske forbruger. Kina er verdens største marked, og den kinesiske
middelklasses købekraft er ved at overhale de vestlige forbrugeres. Den kinesiske
forbruger er sulten efter brands med de rette værdier og høj kvalitet – begge dele
har dansk mode.
Næste gang en af mine poder skal have en ny t-shirt, vil jeg med sindsro bestille en
ny over nettet, produceret med omtanke for forbruget af genbrugsfibre, og jeg er
sikker på/jeg håber, at jeg kan finde en smart, dansk producent, der kan imødegå min
efterspørgsel.
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Kina er klar
til dansk
modetøj
Det koster penge, tid og kræfter
at få succes på verdens største
marked. Til gengæld er den
potentielle gevinst langt større
end noget andet sted i verden, og
dansk mode har gode muligheder
i Kina.
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V

erdens største befolkning vil også gå smart
klædt – og de har råd til det. 1,4 milliarder
kinesere vil i løbet af det næste årti få
fordoblet deres indkomst – igen, og selv om
den kinesiske økonomi er gået ned i tempo – fra
tocifrede vækstrater til 7-8 pct. om året – vil Kina
allerede om tre år være verdens største økonomi målt på
forbrugernes købekraft. Det forudser Den Internationale
Valutafond, IMF.

chef Michael Hillmose. En håndfuld danske modevirksom
heder har allerede etableret sig med egne butikker på
det kinesiske marked, og mindst lige så mange er på vej.

Mulighederne for et nyt eksporteventyr i Kina er store.
Det kinesiske marked for modetøj vokser cirka 14 pct.
om året. Alene inden for børnetøj og outdoorbeklædning shopper de kinesiske forbrugere for 25-30
pct. mere hvert år.

Ud over et grundigt forarbejde og en klar forretningsplan
handler det i høj grad om at finde de rette samarbejds
partnere, og det er præcis hvad det danske børnetøjs
firma, Ticket to Heaven har gjort.

Mange vestlige brands har allerede fået øjnene op for det
lukrative marked, og konkurrencen er benhård inden for
de fleste segmenter, vurderer Mette Knudsen, partner og
grundlægger af Knudsen&Co der rådgiver vestlige virksom
heder om etablering og salg i Kina.
”Danske modevirksomheder har gode muligheder inden
for casual wear, børnetøj og fritidsbeklædning, men for at
opnå succes på dette meget svære marked er det afgø
rende at lave et grundigt forarbejde,” siger Mette Knudsen.
Mette Knudsen, partner og grundlægger
af Knudsen&Co. Rådgiver vestlige virksom
heder om etablering og salg i Kina. Mette
er tidligere handelskonsul i Shanghai og
leder af eksportrådets mode-, design- og
retailteam i Kina. Fotos: Knudsen&Co

Dansk Mode og Textil får mange henvendelser om etablering
i Kina fra organisationens medlemmer, fortæller international

”Hvis du har et unikt produkt, har du gode chancer, men
man skal ikke kaste sig blindt ud i det. Den kinesiske
forretningskultur er markant anderledes, end vi kender
den, og hvis ikke du forstår det, er det meget svært at
slå igennem,” siger Michael Hillmose.

Børnetøj boomer
Ticket to Heaven åbnede i november sidste år sin første
butik i et 100 brand stort shoppingcenter i Beijing. Samtidig
lancerede det nordsjællandske tøjfirma en kinesisk webshop.
Forarbejdet, som begyndte tilbage i 2011, har været både
mere tids- og ressourcekrævende, end Ticket to Heavenstifter, Hans Peter Høeg Larsen har prøvet tidligere.
”Vi har fået hjælp fra Udenrigsministeriets Vitus-program
til at få sammenfattet en strategi for det nye marked.
Den handler om både at være til stede i form af vores
nyåbnede butik og med en webshop. Samtidig har vi
fundet nogle gode lokale samarbejdspartnere, som hver
især har supplerende erfaring. Vi starter moderat op og
satser på organisk vækst i stedet for at slå et kæmpestort
brød op,” siger Hans Peter Høeg Larsen.
Thicket to Heaven har blandt andet fået et kinesisk bureau
til at analysere på den kinesiske forbrugers livsstil og
forbrugsvaner, når det gælder børnetøj. Derfor har Hans
Peter Høeg Larsen nu en grundig profil på sin målgruppe,
og han kan målrette alt fra firmaets brandkommunikation,
markedsføring, sortimentet til butikkens indretning præcis
til den kinesiske forbruger.
”Det er en meget anderledes kultur, og mange har kastet
sig ud i en satsning parallelt med en satsning på et vestligt
marked. Men vi tror ikke på, at du kan bruge samme
koncept som i for eksempel Danmark. Den kinesiske
forbruger er enormt kritisk, og det stiller store krav til, hvad
og hvordan der kan sælges,” siger Hans Peter Høeg Larsen.
Salget af baby- og børnetøj har i en række år trukket
væksten inden for modeindustrien i Kina. Den kinesiske
regering har netop lempet et-barns-politikken, og
kombineret med den stærkt stigende middelklasse er
forventningen, at dette marked vil vækste mindst 20-25
pct. om året.
”Vestlige brands siges at være af bedre kvalitet end de
lokale spillere, og i Kina er intet godt nok for familiens
eneste barn,” siger Mette Knudsen.
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Outdoor og casual er i vækst
I modsætning til Danmark, hvor over halvdelen af
befolkningen deltager i forskellige udendørs aktiviteter,
dyrker kun fem pct. af den kinesiske befolkning
fritidsaktiviter i det fri. Markedet for outdoor-produkter
har derfor været ret begrænset indtil for få år siden. I dag
er North Face, Columbia, Jack Wolfskin og mange andre
outdoor-brands begyndte at etablere sig, og industrien
er i stærk vækst – også som følge af at kineserne er
begyndt at efterspørge outdoor-tøj til daglig brug.
Danske Ticket to Heaven har bidt mærke i tendensen, og
en del af deres markedsføringsstrategi koncentrerer sig
derfor om product placement på forskellige outdoorresorts som for eksempel skisportssteder.
Den kinesiske forbruger har i det hele taget fået smag
for tøj, hvor komfort og funktionalitet er i top. Således
vokser markedet inden for causal wear til både mænd
og damer med 15-17 pct. om året.
For danske modevirksomheder er alt dette godt nyt, idet
dansk mode ofte har et langt mere casual udtryk end for
eksempel fransk og italiensk mode. Til gengæld ser både
sportsbeklædning og herretøj ud til at have nået et
mætningspunkt, vurderer Mette Knudsen fra sit kontor i
Shanghai.
Siden den amerikanske sportsgigant Nike gik ind i Kina i
begyndelsen af 1980’erne, har denne industri oplevet tre
årtier med enorm vækst. De seneste par år har industrien
været præget af intens konkurrence, og udviklingen er
ændret fra ekspansion af nye salgssteder til optimering
af de eksisterende forretninger. Den samme trend gør
sig gældende for herretøj, hvor der kun ventes en vækst
på mellem 8-10 pct. om året.
Kend den kinesiske forbruger
Danske modevirksomheder, der ønsker at få succes i Kina,
må være parate til at tilpasse deres brand til det hastigt
omskiftelige kinesiske marked. Den kinesiske forbruger
er først ved at definere sig selv som forbruger og
eksperimenterer med sin identitet.
”Den kinesiske forbruger er stadig umoden og ændrer
smag langt hurtigere end den vestlige. Så et brand, der
måske var et ”happy brand” den ene dag, bliver udskiftet
med en brand value, der står for miljøvenlighed. Virksom
hederne skal være gode til at tilpasse sig og gode til at
kommunikere dette,” siger Mette Knudsen.
Kineserne bedømmer ikke udelukkende mode ud fra
produktets udseende og egenskaber og pris, men også
om det er fra Europa, og om det er et kendt brand med
en lang historie, hvilket signalerer kvalitet.
Dansk Industris kontor i Shanghai servicerer danske
virksomheders opstart på det kinesiske marked. Managing

director Glen Mikkelsen peger på, at kineserne for
øjeblikket vender sig væk fra de ekstravagante lukususvarer
og i stigende grad fokuserer på underspillet mode.
”Den danske forbrugers traditionelle fokus på funktionalitet,
kvalitet og lave priser har gjort danske modehuse dygtige
til at kombinere disse elementer. Med den rette branding
strategi kan disse indtage Kinas marked for affordable
luxury – et marked under enorm udvikling,” siger Glen
Mikkelsen, DI Asia Base Business Services.

Den kinesiske forretningskultur er
markant anderledes, end vi kender
den, og hvis ikke du forstår det, er
det meget svært at slå igennem.
”Men hvis ikke man er til stede i Kina, hvor man kan lytte
til sine forbrugere og ramme tendenserne, skal man
virkelig komme med noget unikt og markedsføre sig
fantastisk,” siger Glen Mikkelsen.
Kina er hårdt arbejde
Hele organisationen skal være indstillet på, at Kina kræver
en ekstra indsats. Hvis man vil lave forretning på det
kinesiske marked fordrer det en langt højere grad af
kontrol og oplæring, fordi erfaringerne med salg og
branding er relativt nye. Man skal også være indstillet på
tidlige morgenmøder og hyppige, lange rejser til Kina.
”Din virksomhed skal på alle områder være er parat til
salg i Kina. Produktionen skal være gearet til en langt
større volumen, marketingafdelingen skal kunne levere
nyheder langt oftere end på de vestlige markeder, og
alle labels, kataloger, hjemmesider med videre skal
oversættes til kinesisk,” siger Mette Knudsen.
Og hvis man ikke er en stor modevirksomhed, der har
råd til at åbne stribevis af egne butikker, er det en stor
udfordring at finde frem til de rette salgskanaler.
”Vores råd er at placere en person fra Danmark eller en
dygtig kineser med erfaring fra vestlige brands i spidsen
for organisationen i Kina. Han eller hun kan så uddanne,
træne og kontrollere, at brandet bliver godt
præsenteret,” siger Mette Knudsen.
Hos Dansk Mode og Textil er det bedste råd ligeledes at
få sig en ligeværdig kinesisk partner – og så huske på: at
det er hårdt arbejde, hvis man vil ind i Kina.
”Kina er ikke en redningsplanke for virksomheder, der ikke
kan klare sig herhjemme. Du skal have en stærk forretnings
plan, for at det lykkes,” siger Michael Hillmose.
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10 gode råd
1

Gør dit forarbejde før du etablerer dig i Kina. Besøg markedet, undersøg udenlandske
som kinesiske konkurrenter i markedet, kontakt relevante myndigheder.

2

Test brandets appel i forhold til den kinesiske forbruger.

3

Få trademarks og andre ophavsrettigheder på plads.

4

Udarbejd en kinesisk hjemmeside og et godt præsentationsmateriale.

5

Lav en gennemarbejdet kontrakt for samarbejdet med dine kinesiske distributører
– gerne med minimumsomsætning og med fokus på en gennemtænkt exitstrategi.

6

Udarbejd brand book, retail concept manual samt eventuelt en manual for
salgstræning på kinesisk.

7

Hold tæt kontakt og kontrol med den kinesiske partner.
Kontrol er ikke mangel på tillid i Kina, men derimod strengt nødvendigt.

8

Indgå ikke i risikofyldte samarbejder med lange kredittider og undgå
at have for store værdier liggende på lager.

9

Vær parat til at udføre hurtige tilpasninger af kollektionerne – og brandet.

10

Kineserne er vilde med god service, og god service kan give en konkurrencemæssig
fordel. Sørg derfor for god service i både butikker og webshops.
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Har du styr på
om der bruges
børnearbejde eller
farlige kemikalier
i produktionen af
jeres tøj?
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Gennemsigtighed
er det nye sort
Hvordan du producerer dit tøj
bliver stadig vigtigere. En række
virksomheder er blandt de første til
at imødegå en ny forbrugertrend, og
de gør nu gennemsigtighed i hele
værdikæden til et bærende princip.

M

odeindustriens kunder bliver i stigende grad
bevidste om, hvordan deres sko og tøj
bliver produceret. Den billige kjole eller de
smarte støvler kan være et resultat af
børnearbejde i Bangladesh, krænkelse af arbejdstager
rettigheder i Cambodja eller forurening af floder i Kina.
En global meningsmåling blandt 3.000 kinesiske, britiske
og amerikanske forbrugere viser, at bæredygtighed og
transparens er hastigt på vej op ad kundernes ønskeliste.
To ud af tre britiske forbrugere siger, at gennemsigtighed

er vigtig for dem, når de skal beslutte, om de vil købe en
virksomheds produkt, mens otte ud af ti kinesiske
forbrugere siger det samme, viser tallene fra det globale
kommunikationsbureau, Cohn & Wolf. Endnu vægter pris
og kvalitet højere, når forbrugerne står i købssituationen.
Men en stigende del af forbrugerne siger, at de er villige
til at betale ekstra for bæredygtige produkter – hvis ellers
de har tillid til virksomhedernes påstande om bæredygtig
produktion.
”Forbrugerne efterspørger mere information, transparent
kommunikation og langt større åbenhed omkring virksom
hedernes organisering og produktion. De kræver svar på,
hvad deres tøj er lavet af, hvordan og hvor det er lavet,
hvem der har lavet det og under hvilke omstændigheder,”
siger Bahare Haghshenas, manager i Deloitte Sustainability.
Frontløbere viser vejen
Virksomhederne vil fremover blive målt på, hvad de gør
– og ikke hvad de siger - og kunderne gør kort proces med
de virksomheder, der ikke lever op til påståede værdier.
For den moderne forbruger nøjes ikke længere med at
stemme med fødderne, hvis de bliver utilfredse med en
virksomhed. De spreder deres mistillid til et brand til venner
og bekendte, familie og kolleger – ja, de deler sågar
deres utilfredshed med vildtfremmede på det globale
internet via sociale medier og brugeranmeldelsessites.
Flere mode- og tekstilvirksomheder er derfor begyndt at
appellere til forbrugerne ved at gøre gennemsigtighed til
en del af deres kommunikationspraksis og unikke
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• Icebreaker har med deres Barcode Track & Traceredskab givet forbrugerne adgang til at se, hvordan
hvert enkelt stykke beklædning er blevet til, hvem der
har lavet det, og hvilke effekter produktionen og
distributionen har haft gennem hele værdikæden.

“Hvis vi kan gøre bæredygtighed
i modeindustrien lige så nemt at se
og forstå som det røde økomærke,
tror jeg, at der vil komme en større
efterspørgsel fra forbrugerne.”
Morten Lehmann, CR manager, IC Companys

identitet. En række udenlandske brands har været først
med en række initiativer:
• Patagonia, som i mange år har været bannerfører
inden for bæredygtig outdoor-beklædning, lægger
med initiativet Footprint Chronicles deres samlede
værdikæde til skue for forbrugerne på brandets
hjemmeside.

• Rapanui lader med deres Traceability from Seed to
Shop forbrugerne skanne prismærket med en
smartphone og se produktets værdikæde. På
prismærket kan forbrugeren også se en bedømmelse
af, hvor bæredygtig varen er.
”Disse virksomheder skaber alle en ny historie om deres
værdigrundlag og brand. Det gør dem attraktive for et
voksende antal kunder, som ikke kun er interesseret i at
købe et produkt, men i højere grad en brandidentitet og
historie,” siger Bahare Haghshenas.
En fælles standard
Men forbrugernes tillid til virksomhedernes produktions
forhold kan ligge på et meget lille sted. Mere end 62
pct. af forbrugerne stoler mere på andre forbrugeres
udsagn om en vare end informationer fra virksomheden
bag produktet, viser en undersøgelse fra den britiske
forbrugerorganisation Consumer Focus.
”I dag er det super svært at være ansvarlig forbruger, for
det er umuligt for os at forklare alt om varen på et lille
bitte mærke i nakken. Det er derfor, vi har brug for en
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fælles standard inden for industrien,” siger CR manager
Morten Lehmann fra IC Companys, der blandt andet står
bag mærker som InWear, Designers Remix, Tiger of
Sweden og Part Two.
Den store danske modekoncern var det første danske
medlem af en ny, global sammenslutning af tekstil- og
fodtøjsvirksomheder, der arbejder for at høje
gennemsigtigheden og styrke forbrugernes tillid til
modevirksomhederne.
I Sustainable Apparel Coalition er producenter, distributører,
brands, detailhandlere, ngo’er, myndigheder og forskere
gået sammen om at udvikle en fælles bæredygtigheds
standard for hele branchen. Initiativet har allerede
tilslutning fra en tredjedel af industrien.
”Modeindustrien står over for så store miljømæssige og
sociale udfordringer, som vi ikke kan løse hver for sig.
Derfor skal vi i industrien finde nogle løsninger – en
fælles standard med gensidig transparens i værdikæden
– som gavner hele industrien,” siger Morten Lehmann
og understreger, at slutmålet er at kunne kommunikere
direkte til forbrugerne med en ‘bæredygtigheds-score’
fra 1-100 på produkterne.
Han synes dog ikke, at IC Companys kan mærke den
store efterspørgsel efter transparens fra de danske
forbrugere – endnu:
”Hvis vi kan gøre bæredygtighed i modeindustrien lige
så nemt at se og forstå som det røde økomærke, tror
jeg, at der vil komme en større efterspørgsel fra
forbrugerne.”
Nordisk mode har en fordel
Modevirksomheder, der ønsker at tjene penge på den
nye ’gennemsigtighed’, bør skifte strategi allerede nu,
opfordrer Bahare Haghshenas fra Deloitte Sustainability.
Hun peger på, at danske modevirksomheder har en fordel,
når det kommer til bæredygtighed. For det rene cut og
de naturlige materialer, som ofte forbindes med nordisk
design, spiller meget godt op til kommunikationen af
gennemsigtighed.
”Dansk mode har med sin nordiske identitet, stil og
kvalitet gode muligheder for at udnytte det markeds
potentiale, der ligger i bæredygtighed. Gennem åbenhed,
gennemsigtighed og medinddragelse af forbrugerne kan
virksomhederne skabe en ny fortælling om virksomhedens
brand og værdigrundlag.
Virksomhederne kan også øge loyaliteten blandt deres
kunder, og det er meget vigtigt i en hård konkurrence
situation, som den modebranchen befinder sig i,” siger
Bahare Haghshenas.

Deloittes seks skridt
til ansvarlig leverandørstyring
1. Placer ansvaret.
Få topledelsens godkendelse til arbejdet og afklar det interne ansvar
for ledelse og budget. Tildel derefter det operationelle ansvar for den
daglige leverandørstyring til kvalificerede medarbejdere.
2. Kend dine leverandører.
Kig på virksomhedens leverandører og forestil dig Worst Case. Prioriter
indsatsen efter de vigtigste leverandører og de mest kritiske risici.
3. Stil betingelser.
Beslut hvad du ønsker fra en leverandør. Formuler en Code of
Conduct, der sætter klare minimumskrav til at gøre forretninger med
din virksomhed. Sørg for at jeres kodeks tillader overvågning og
sanktioner, hvis leverandører ikke overholder aftalen.
4. Kommuniker dine forventninger.
Inkluder jeres Code of Conduct i leverandørkontrakter og få
leverandørerne til at bekræfte, at de har forstået formålet og
indholdet. Gentag regelmæssigt jeres forventninger.
5. Tjek dine leverandører.
Vælg den bedste fremgangsmåde til at indsamle og evaluere pålidelige
oplysninger om kodeks bliver overholdt. Husk at nogle leverandører
kræver mere overvågning end andre.
6. Hjælp dine leverandører.
Giv konstruktiv feedback til leverandører og følg op på aftalte
aktiviteter. Overvej hvordan jeres virksomhed kan hjælpe dem med at
løse opgaverne.

Her kigger forbrugerne med
I organisationen Re-Mo støtter flere af industriens største brands et
initiativ, som ved hjælp af en QR-kode lader forbrugerne se, hvor stor
en del af produktet der kommer fra genbrugsmaterialer, hvor produk
tet er lavet, og hvor meget vand, energi og C02 der er sparet ved at
bruge disse genbrugsmaterialer. Læs mere på www.re-mo.eu/concept
På nettet giver GoodGuide forbrugerne mulighed for at se og sammen
ligne, hvordan over 145.00 produkter fra globale virksomheder
performer på bæredygtighedsområdet. Produkterne bedømmes på en
skala fra 1-10 af et hold eksperter inden for kategorierne sundhed,
miljø og socialt ansvar. Læs mere på www.goodguide.com
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Fakta om bomuld
• 2,4 pct. af verdens dyrkbare arealer er dækket af bomuld. Alligevel tegner bomuldsproduktionen sig for 24 pct.
af verdens samlede forbrug af insektgifte og 11 pct. af verdens samlede forbrug af pesticider.
• For at få bomuldsplanten til at modne hurtigere, bliver der ofte brugt hormonmidler, og inden bomulden
bliver plukket tit anvendt afløvningsmidler. Når bomulden så bliver plukket og renset, bliver der frigjort
bomuldsstøv og giftstoffer. Hvis arbejderne ikke er ordentligt beskyttet – hvilket de ofte ikke er – bliver de i
stort omfang udsat for disse skadelige stoffer.
• Bomuld er en af de afgrøder, som kræver mest vand at producere. Til et kg bomuld går der mellem 7.000
og 29.000 liter vand. Til sammenligning kræver et kg kartofler ca. 500 liter vand.
• Børnearbejde og tvangsarbejde er et væsentligt problem i bomuldsindustrien. I Uzbekistan, som er en af
verdens førende producenter af bomuld, bliver millioner børn og voksne hvert år tvunget ud i markerne for
at plukke årets bomuldshøst.
• Den globale produktion af økologisk bomuld været støt stigende over en årrække og forventes ligeledes at
stige fremover, selv om den i 2011-2012 faldt med 8 pct.
• I modsætning til traditionelt produceret bomuld beskytter den økologiske produktion jordens frugtbarhed,
biodiversiteten sikres og vandmiljøet beskyttes mod udledning af insekticider, pesticider, og overskydende
kunstgødning. Desuden bliver arbejderne i mindre grad for farlige kemikalier.

Fakta om tekstilindustrien i Bangladesh
• Bangladesh er verdens næststørste eksportør af færdiglavet tøj. 80 pct. af Bangladeshs eksport
kommer fra tekstilindustrien. Det svarer til 19 milliarder dollar om året.
• Godt 3,5 millioner arbejdere, hvoraf langt størstedelen er kvinder, er engageret på Bangladeshs
mere end 4500 tekstilfabrikker.
• Bangladeshs tekstilindustri er berygtet for overskridelse af lovgivning, overskridelse af
arbejdstagerrettigheder, utilstrækkelige sikkerhedsforhold, ulykker, brande og sammenstyrtede
fabrikker. I april 2013 styrtede fabriksbygningen Rana Plaza sammen i udkanten af Bangladeshs
hovedstad, Dhaka. Mere end 1100 mennesker, primært tekstilarbejdere, mistede livet. Flere af
tekstilfabrikkerne i bygningen producerede tøj til de europæiske og amerikanske markeder.
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Forbrugernes ønsker

Dette ønsker forbrugerne fra selskaber
for at opfatte dem som gennemsigtige:

En global oversigt

Nøjagtig rapportering af
indtjening

71%
76%
63%

Kvalitet

92%
89%
91%

Oplysninger om selskabets
overholdelse af kvalitetsog sikkerhedskrav

65%
62%
73%

Pris

87%
84%
65%

Oplysninger om, hvor
selskabet indkøber sine
materialer/ingredienser

61%
66%
63%

Gennemsigtighed
og ærlighed

63%
66%
79%

Graden af kundetilfredshed

56%
57%
67%

Anbefalinger fra
familie og venner

50%
47%
59%

Oplysninger om, hvem selskabet gør forretninger med
(partnere og leverandører)

53%
54%
41%

Anbefalinger
fra internettet

34%
38%
43%

Graden af medarbejder
tilfredshed

50%
46%
45%

Varemærkets status

27%
27%
52%

Selskabets finansieringskilder
eller ejerskabsforhold

48%
48%
41%

Oplysninger om, hvor
selskabets faciliteter er
placeret, og deres tilstand

48%
41%
38%

Aflønning af topchefer

38%
43%
34%

Oplysninger om
personalegoder

29%
30%
31%

Velgørende formål eller
samfundsmæssige tiltag, som
selskabet støtter

31%
28%
25%

Politisk overbevisning

19%
23%
11%

USA    Storbritannien   Kina

“Der er store muligheder i
at engagere forbrugerne,
opbygge nye former for
relationer og deraf udvikle
nye forretningsmodeller.
Tillid og inddragelse af
forbrugerne vil - på lige fod
med pris og kvalitet - blive
et konkurrenceparameter,
som kendetegner den
succesfulde virksomhed
fremover.”
Bahare Haghshenas, manager i Deloitte
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Din butik
skal holde åbent
24-7-365

De fysiske tøjbutikker skal være synlige på nettet. Otte ud af ti planlagte
køb starter med, at kunden søger efter
den rette vare på nettet. Detailhandlen
risikerer at gå glip af synergieffekter
med nettet, advarer eksperter.
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F

remtidens vindere i detailhandlen er dem, der
formår at lade butik og webshop gå hånd i hånd,
for forbrugerne køber mere og mere af deres tøj
og sko over nettet, og danskernes e-handel satte
endnu en gang rekord i december sidste år, mens omsæt
ningen i butikkerne skuffer femte år i træk.
Vi er en nation af tilbudsjægere, og det er bekvemt at
handle online, hvor priserne nemt kan sammenlignes, og
butikken aldrig lukker – her er åbent for besøg 24 timer i
døgnet alle årets 365 dage.
Har du en webshop, er det med andre ord lig med øget
salg. Derfor etablerer flere fysiske butikker sig for
øjeblikket på nettet, oplyser FDIH, Foreningen for Dansk
Internethandel.
”Kunderne er på nettet, og otte ud af ti planlagte køb
starter med tjek af varer, priser, levering og så videre på
nettet. Dernæst ender seks ud af ti forbrugere så med at
købe i en fysisk butik. Hvis butikken ikke er på nettet, vil
den dermed miste den første og vigtige kundekontakt.
For hvorfor skulle en kunde besøge en butik, som man ikke
kan finde, når man undersøger varen,” siger foreningens
administrerende direktør Annette Falberg. Hun mener, at
de fysiske butikker fortsat spiller en vigtig rolle på kundens
vej til køb, men detailhandlen skal blive bedre til at tænke
nettet ind i deres forretningsstrategi, og så skal de fokusere
på de fordele, som den fysiske butik kan give kunderne.
Senior manager i Deloitte, Morten Gade Steinmetz, der
står bag dette års modeanalyse, opfordrer også detail
handlen til at betragte nettet som en naturlig salgskanal:
”Der er rigtig store muligheder for mersalg ved at åbne en
webshop, men der skal investeres både tid og penge i at
få succes på nettet. Webshoppen skal betragtes som en
selvstændig butik, hvor godt købmandsskab og høj service
skaber resultaterne.”
Webshop booster dit brand
En webshop kan booste dit brand og din omsætning.
Det har det danske tøjfirma, Danefæ, som producerer
børnetøj og regntøj til både børn og voksne, succes med.
Danefæ benytter også Facebook, Instagram og egen
modeblog til markedsføring og kommunikation med sine
kunder.
”Webshoppen har øget vores salg væsentligt. En fjerdedel
af vores omsætning kommer fra vores egen webshop, og
det er her væksten er, kan vi se,” siger Louise Warberg
Hækkerup, en af de to søstre der stiftede og ejer Danefæ.

Danefæ driver både engros og egne butikker ud over
webshoppen. Louise Warberg Hækkerups råd er, at man
går helhjertet ind i en digital satsning og lægger en
strategi for, hvordan man vil bruge de sociale medier:
”50 pct. af trafikken til vores webshop kommer fra
Facebook, og vi sørger for at lave mindst et par
posteringer dagligt med nyt om vores produkter eller
noget sjovt fra en af vores butikker. Siden vi blev aktive
på Facebook, har vi helt klart udbredt kendskab til
brandet og til vores produkter.”
Danefæs strategi om at være meget synlig på nettet
holder en medarbejder beskæftiget mindst 20 timer om
ugen. Men så lever virksomheden også op til sit princip
om at være i konstant dialog med sine kunder.
”Vi viser, at vi tager folk alvorligt ved altid at svare på
spørgsmål, og vi sletter for eksempel ikke negative
kommentarer, men forsøger at vende dem til noget
positivt i en dialog. For os er det også en god måde at
være i direkte kontakt med vores slutbrugere, da vi ellers
overvejende har kontakt med forhandlere,” siger Louise
Warberg Hækkerup.

“Webshoppen har øget
vores salg væsentligt.
En fjerdedel af vores
omsætning kommer fra
vores egen webshop, og
det er her væksten er.”
Louise Warberg Hækkerup, stifter og ejer af Danefæ

Butikkernes ømme tæer
Et kig på modebranchens nøgletal viser, at den har brug for
en ny og effektiv salgskanal som nettet. Som analysen side
30 viser, ’klemmer skoene’ mange steder i detailhandlen.
Forbrugerne kræver høj kvalitet til billige penge, butikkerne
skal ligge det helt rigtige sted, butikspersonalet skal yde
god service – og udvalget af varer skal være bredt og inspi
rerende. Det kræver fokus og nytænkning i detailhandlen,
der må forholde sig til store udfordringer:
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• Dyrere produktion. Lønstigninger i Kina presser
produktionsomkostningerne op. En mulighed er at
rykke produktionen til nye lavtlønslande andre steder i
Asien, men det vil være forbundet med store udgifter i
en periode. Alternativt skal virksomhedens brand være
stærkt nok til, at den kan hæve priserne.

Lønomkostninger pr.
timer i USD
Lønomkostninger pr. time i USD
14

• Færre selvstændige butikker. Standardisering og
ensretning har ramt modebranchens butikker. De
traditionelle tøjbutikker ejet af selvstændige bukker
under i konkurrence med de store brands, der åbner
egne butikker, ligesom de internationale kædebutikker
udnytter deres stordriftsfordele med hyppige
nyhedslanceringer og lave priser.
”Resultatet af denne udvikling bliver flere kædebutikker
med et ensartet vareudvalg og færre tøjbutikker med
anderledes produkter,” mener Bruno Christensen, der
som rådgiver og stifter af Retail Institute Scandinavia har
fulgt udviklingen i dansk detailhandel gennem flere årtier.
Alligevel er han ikke klar til at dømme de fysiske butikker
ude. De vil fortsat spille en væsentlig rolle for
forbrugerne.

12
10

Butikkerne skal oppe sig
Detailhandlens vigtigste konkurrenceparameter er og
bliver butiksoplevelsen, mener Bruno Christensen. Branchens
faldende overskudsgrader viser, at det i længden ikke er
lønsomt at konkurrere på pris. Butikkerne skal satse på
differentiering og god service.

8
6
4
2
0

2009

2013

2017

• Krævende forbrugere. Modebutikkerne er for dårlige
til at tækkes de unge forbrugere. En undersøgelse fra
Danish Retail Scandinavia blandt 1.000 unge mellem
15 og 33 år viser, at kun hver fjerde er tilfreds med
butikspersonalets vidensniveau og servicen i
tøjbutikkerne, og kun hver femte unge forbruger får
en oplevelse ud af at shoppe i de fysiske butikker.
• Øget nethandel. Stadig flere danskere handler på
nettet. Den samlede omsætningsvækst på nettet er
steget med 15 pct. fra 2012 til 2013, og de danske
forbrugere køber for næsten dobbelt så meget over
nettet i forhold til det europæiske gennemsnit. I dag
køber 58 pct. af de danske kvinder og 45 pct. af
mændene tøj i webshops.
Procent af de, som har e-handlet inden for det sidste år, der
har købt tøj, sport- og fritidsudstyr på nettet fordelt på køn
70 %
56%

60 %
50 %

47%

49%

Han forklarer butiksoplevelsen som et miks af butiksmiljø,
produktudbud og produktpræsentation samt sidst men
ikke mindst tilstedeværelsen af dedikerede professionelle
sælgere:
”Løsningen på tøjbutikkernes krise er ikke besparelser og
personalereduktion – derimod en opgradering af kvalitets
niveauet i butikkerne på alle områder. Et godt råd vil være,
at man i tøjbutikkerne satser på professionelle sælgere,
der ved noget om de produkter, de sælger.”
Fællesnævneren for både en fysisk og en internetbutik er
og bliver godt købmandsskab. Begge steder gælder det
om at få kunderne ind i butikken, for jo flere kunder, jo
større er chancen for salg, og når kunderne så er i butikken,
gælder det om at få dem til at købe mest muligt.

58%

49%
43%

40 %

35%

37%

30 %
20 %
10 %
0%
Kvinder
2008

”Butikker, der ønsker at fremstå som mere attraktive end
konkurrenterne, må nødvendigvis tilbyde anderledes
produkter eller et større udvalg. Begrebet butiksoplevelser
bliver det vigtigste konkurrenceparameter for tøjbranchen
i fremtiden,” siger Bruno Christensen.

Mænd
2009

2010

2011

2012

47%

45%

”Analyser på udviklingen i antallet af besøgende og
størrelsen på den gennemsnitlige indkøbskurv. På den
måde finder du ud af, hvor du skal prioritere din indsats,”
siger Morten Gade Steinmetz.
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Deloittes fem fix til din webshop
1. Skab tryghed.
Det skal være attraktivt og trygt at handle i en dansk
netbutik, heri ligger en konkurrencefordel i forhold til
udenlandske webshops. Sørg for eksempel for høj
tilgængelighed pr. telefon og mail på dansk og
mulighed for kontakt med personer, der har fagligt
kendskab til varerne.
2. Tilbyd noget unikt.
Danskerne efterlyser større udvalg og unikke varer.
Over 30 pct. af de danskere, der har handlet på
udenlandske sites, angiver et større udvalg som
årsagen. Specielt de 18- til 25-årige søger ny inspiration
og specielle typer tøj, som de ikke finder i de store
kædebutikker.
3. Brug de sociale medier.
Som modebutik skal du være synlig på de sociale
platforme, hvor dine kunder færdes – for eksempel
Facebook og Instagram, start en modeblog. Det er
effektiv markedsføring, hvis dine kunder laver likes og
deler dine nyheder og tilbud med hinanden.
4. Optimer din webshop for besøgende.
Besøgende skal opleve din webshop som hurtig og
tilgængelig. Det må ikke tage mange sekunder at
loade forsiden, når kunden klikker sig ind. Lange
svartider har en negativ effekt på både
søgemaskineoptimering og salg. Find ud af hvad der
teknisk sker på din hjemmeside, så du øger
webshoppens hastighed.
5. Bevar overblikket.
En internetbutik kan skabe rigtig mange
transaktioner, og der er en god interaktion mellem
netbutik og dit bogførings- og lagersystem vigtig.
Ellers er der risiko for, at du mister overblikket over
lagerstyringen.

Deloittes fem fix til din butik
1. Giv en oplevelse.
Forbrugerne – og specielt de unge – vil have en
totaloplevelse, når de shopper – ellers er der ingen
grund til at handle i en fysisk butik frem for på
nettet. Den fysiske butiks koncept, indretning og
sortiment skal både underholde og inspirere.
2. Skru op for servicen.
I de fysiske butikker er det nemmere at se og
mærke varerne end på nettet. Derfor forventer
kunderne også, at butikspersonalet har kendskab til,
hvad de sælger. Servicen skal være i top, og det
gælder om at have det rigtige personale ansat. En
god butikschef kan gøre en stor forskel.
3. Genkendelighed er godt.
Forbrugerne vil gerne have genkendelighed – både
hvis du har flere butikker, men også mellem fysiske
butikker og internetbutikker. Kunderne forventer at
kunne finde de samme varer, indretning,
serviceniveau, bytteret og så videre.
4. Lev op til det du lover.
Nettet er ekstremt transparent både hvad angår
pris, produkt, levering og handelsbetingelser. Så
kunden har præcise forventninger, som butikken
skal leve op til. Kunderne skal have samme gode
købsoplevelser, uanset om de køber på nettet eller i
en butik. Det skal for eksempel være muligt at
hente og bytte varer i begge kanaler.
5. Skab synergi med din webshop.
Brug online-markedsføring, der også omfatter
tilbud i den fysiske butik, udsend e-nyhedsmails.
Overvej at oprette en kundeklub og giv særlige
fordele, når kunder for eksempel bestiller over
nettet. Inviter dine webkunder til særlige
arrangementer i din fysiske butik.
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Er din it-sikkerhed
i top ved e-handel?
Deloitte har
eksperter, der
kan hjælpe.
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Analysens forudsætninger
og anvendte hoved- og nøgletal
Analysens indhold bygger på en række forudsætninger og
antagelser. Virksomhederne, der udgør analysens population,
bliver udvalgt fra analyse til analyse.
De bliver udvalgt med følgende forudsætninger:
1. De er aktie- eller anpartsselskaber.
2. De oplyser: Balance, årets resultat, primært resultat og
egenkapital – alle har oplyst disse regnskabstal for de
seneste tre år uden huller i oplysningerne.

Når disse forudsætninger er opfyldt, vil populationen i
undersøgelsen løbende afspejle sammensætningen af
virksomheder, og ”støj” fra virksomheder, der ikke giver
de nødvendige regnskabsoplysninger for alle årene, er
elimineret. Men det betyder også, at nogle nøgletal fra
sidste års analyse kan se anderledes ud nu grundet en
ændret population. Analysen er derfor mest velegnet
som et overbliksbillede af branchesituationen her og nu.
Alle oplysninger er fra offentligt tilgængelige regnskaber.

Primært resultat

Resultat før finansielle poster, skat og ekstraordinære poster, men efter
afskrivninger

Årets resultat

Årets resultat efter skat

Egenkapitalens forrentning

Årets resultat / gennemsnitlig egenkapital x 100

Investeret kapital

Balancesum ÷ likvider, varekreditorer og hensættelser

Afkast af investeret kapital

Primært resultat / gennemsnitlig investeret kapital x 100

Soliditet

Egenkapital / samlet balance

Overskudsgrad

Primært resultat / omsætning x 100

Likviditetsgrad 1

Omsætningsaktiver / kortfristet gæld

Gennemsnit øverste/
nederste halvdel

Gennemsnittet af den øverste henholdsvis den nederste halvdel af branchens
virksomheder målt ved det pågældende nøgletal

Antal virksomheder
i analysen
Beklædning detail: 457
Beklædning engros: 288
Fodtøj: 73
Smykker: 132
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Makroøkonomi:
Indien kan blive det nye eksporteventyr

BRIK
Brasilien, Rusland,
Indien og Kina udgør
de såkaldte BRIKlande, der har haft
voldsomme vækst
rater det seneste årti.
 EXT 11
N
En gruppe på 11 lande,
som alle udviser store
vækstpotentialer:
Bangladesh, Egypten,
Indonesien, Iran,
Mexico, Nigeria,
Pakistan, Filippinerne,
Tyrkiet, Sydkorea og
Vietnam.

Købelysten er tilbage på Danmarks historisk største
eksportmarkeder – Tyskland, Sverige og Norge.
Virksomheder, der tør satse, skal dog finde
fremtidens vækstmarkeder længere væk – for
eksempel i Indien.
Made in India. Sådan står der på mærkatet på mange
t-shirt og jeans i danske tøjbutikker. Over halvdelen af
importen fra Indien til Danmark består af beklædnings- og
tekstilartikler. At dansk mode også kan sælges i Indien, er
det sidste nye.
Den danske beklædningsbranches eksport til Indien voksede
i første halvår af 2013 med 85,3 pct. Målt i kroner er
eksporten til Indien fortsat ganske lav. Eksportomsætningen
steg fra 20 millioner kroner i 2012 til 37 millioner kroner i
2013, men den positive udvikling er interessant:
”Væksten er givetvis skabt af meget få brands, så det kan
få en meget stor økonomisk betydning for den virksomhed,

Beklædningsbranchens
top 10 vækst
eksportmarkeder i t.kr.
(januar - juli)

Top 10 eksportmarkeder
(vækst)
Indien
Ukraine
Grønland
Estland
Østrig
Færøerne
Belgien
Storbritannien
Tyskland
Norge
Vækstmarkedernes andel
af den totale eksport

som tør satse på det indiske marked,” siger senior manager
i Deloitte, Morten Gade Steinmetz.
Deloitte vurderer, at potentialet på det indiske marked er
stort, og at der for danske modevirksomheder er tale om
et muligt vækst marked.
Nærmarkederne på vej op
Der er også positive takter på Danmarks traditionelle
eksportmarkeder. De første syv måneder af 2013 har dansk
modetøj, sko og smykker oplevet en stigning på fire pct. i
salget til de ti vigtigste eksportlande. Her er det især værd
at bemærke, at de historiske stærke eksportmarkeder i
Tyskland, Sverige og Norge trækker væksten.
60 pct. af den danske modebranches omsætning hentes
hjem i udlandet, og udviklingen i eksporten er derfor
altafgørende for, hvordan de danske virksomheder klarer
sig. Branchen omsætter årligt for 23 milliarder kroner i
udlandet.

ÅTD(10)

ÅTD(11)

ÅTD(12)

ÅTD(13)t i % (12-13)

10.701
15.643
53.230
29.836
237.053
43.619
388.757
504.205
2.604.619
1.201.986

22.326
17.354
50.567
29.327
278.136
40.408
447.677
632.721
3.249.579
1.270.938

19.975
14.245
55.059
32.808
220.437
42.852
391.443
583.747
3.231.132
1.334.311

37.016
21.765
76.418
39.884
256.777
49.682
437.222
647.659
3.488.734
1.436.201

45,5%

47,0%

48,1%

50,6%

85,3%
52,8%
38,8%
21,6%
16,5%
15,9%
11,7%
10,9%
8,0%
7,6%
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Eksporten skal længere ud
De primære eksportmarkeder vil dog næppe skabe nye
store eksporteventyr fremover. Forventningerne til den
økonomiske vækst i de traditionelle markeder ligger langt
under den forventede vækst på de nye eksportmarkeder,
viser Deloittes nøgletalsanalyse.
Frem mod 2016 forventes kun en meget svag gennemsnitlig
vækst med en pct. på de traditionelle markeder i Europa,
mens økonomien i BRIK-landene og NEXT 11-landene
ventes at ligge på 5-6 pct. I Kina, som beskrevet i første
artikel, ligger væksten på modetøj på ca. 14 pct.
”Der ligger et kæmpe vækstpotentiale for virksomhederne
i den danske modebranche i disse emerging markets,”
siger Morten Gade Steinmetz og fortsætter:

eksklusivitet i distributionsleddet gennem få distributører,
grundig rådgivning hos offentlige instanser og
konsulenter inden etablering og endelig skal udbuddet
tilpasses, så det møder lokalmarkedets krav.”

Middelklasse ved muffen
Ifølge Dansk Erhverv har den indiske forbruger fået fordoblet sin købekraft fra 20032011. Den indiske økonomi er en af de asiatiske tigerøkonomier, som er kommet
bedst gennem den globale finansielle krise, også selv om væksten er stilnet af i 2013.
I perioden 2010-2012 har væksten i privatforbruget ligget på 7-9 pct. årligt.
Ganske vist får ikke alle 1,2 milliarder indere del i landets økonomiske fremgang,
men Indiens over 300 millioner store middelklasse har oplevet betydelig fremgang i
deres velstand.

”Nøglen til succes ligger i opbygning af lokal indsigt,

Beklædningseksportens
top 10 markeder i t.kr.
(januar - juli)

Tyskland
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Makroøkonomi:
Kinas dage som produktionsland er talte

Kina er fortsat verdens største leverandør af
beklædning uden for Europa, men de billigste
produktionslande findes nu andre steder i Asien

Kinas andel af den samlede import af tekstiler, beklædning,
sko og tilbehør falder for øjeblikket, mens importen fra de
billigere produktionslande, Bangladesh og Vietnam stiger.

De seneste år har importen af varer fra Kina været svagt
faldende. I takt med den kraftige økonomiske vækst er
også lønningerne skudt i vejret, og Kina har mistet
førertrøjen som lavtlønsland.

”Kina er et af de lande, hvor der har været og forventes
de største lønstigninger, hvorimod lande som for eksempel
Indien og Indonesien har markant lavere lønniveau,”
siger senior manager i Deloitte, Morten Gade Steinmetz.

Næst efter EU-landene er Kina fortsat verdens største
leverandør af beklædning, men lande som især Bangladesh,
Tyrkiet, Indien og Vietnam producerer stadig mere tøj til
europæerne.

Deloitte vurderer på baggrund af de seneste års nøgletal,
at flytning af produktion vil tage til, om end det altid er
forbundet med øgede omkostninger for en stund at
flytte produktionsland.
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 Får du fordel af eksportmomsordningen?
 Er der styr på validering af momsnumre
på dine EU-kunder?
 Får du optimeret din told ved eksport ud
af EU?
 Har du en CSR-politik?
 Er dit bogholderi effektivt?
 Kan debitorstyringen ske bedre?
 Skal lagerstyringen forbedres?
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Engros:
Modefirmaer går bedre tider i møde

Svage brands og dårlige betalere er sorteret fra,
samtidig er der kommet mere styr på
omkostningerne. Modebranchens producenter og
engros-forhandlere kan se lys for enden af
tunnelen.

skuffende brands og dårlige kunder i detailhandlen.
Dermed ser økonomien ud til at være stabiliseret og i
svag bedring for disse virksomheder.
To ud af tre virksomheder kører med overskud, og de
seneste tre år er andelen af virksomheder med overskud
steget fra 40 til 45 pct. Samtidig er færre i fare for
konkurs. Andelen af producent- og engrosvirksomheder,
der kæmper for at overleve, er faldet fra 21 til 18 pct.

Kend dine kunder. Et mantra som ikke kun gælder for
tøjbutikkerne. Producenterne og engroshandlerne med
beklædning har brugt krisetiderne til at skille sig af med
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Lidt flere virksomheder har desuden en solid økonomi i
dag i forhold til for et år siden.
”Noget tyder på, at branchen har fået sorteret en række
af de brands fra, der klarede sig dårligst. De, som er
tilbage, har formået at tilpasse deres vareindkøb og
andre omkostninger til den faldende efterspørgsel,” siger
senior manager i Deloitte, Morten Gade Steinmetz og
henviser til stigende overskudsgrader.

Analysen viser, at de små virksomheder i branchen har
været hurtigst til at tilpasse deres omkostninger.
Virksomheder med 0-9 ansatte er som de eneste blevet
bedre til at tjene penge pr. ansat, selv om det fortsat er
de store, som har den største indtjening pr. ansat.
Der er bedre styr på økonomien …
Hos virksomheden, Midt Factoring, der tilbyder
serviceydelser inden for blandt andet finansiering og

Primært resultat pr. ansat i t.kr. (opdelt på virksomhedsstørrelser)
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debitoradministration til blandt andet detailhandlen, er
oplevelsen, at producenter og engrosvirksomheder har
været igennem en hård proces, hvor de har skilt sig af
med dårlige kunder.

kunder. En aktiv stillingtagen til sin kreditpolitik kan
spare op til halvdelen af debitortabene,” siger
administrerende direktør i Midt Factoring, Søren S.
Larsen.

At tøjfirmaerne er mere opmærksomme på, om
butikkerne nu også kan betale for de varer, de køber, har
måske nok betydet et mindre dyk i omsætningen, men
til gengæld har tøjfirmaer minimeret deres risiko for tab.
”Især engrosleddet har kigget på, hvem de vil have som
kunder, og hvor meget de vil handle med de enkelte

… men der mangler penge i kassen
Alligevel kniber det med at få et tilfredsstillende afkast af
den investerede kapital for mange af virksomhederne.
Kun godt halvdelen har et afkast over ti pct., og meget
kritisk er det for de 28 pct. af firmaerne, som har et
afkast under nul pct.

Afkast af investeret kapital (opdelt på virksomhedsstørrelser)
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”Det er meget vigtigt, at virksomhederne fortsat har
fokus på at tilpasse, hvor meget kapital de har bundet i
varelager, driftsmateriel og varedebitorer,” siger Morten
Gade Steinmetz.
Værre ser det ud med likviditeten i branchen. Andelen af
virksomheder med en likviditetsgrad under 1 er steget
væsentligt og er på sit højeste i 3 år. I dag har 20 pct. af
virksomhederne i branchen flere forpligtelser, der
forfalder til betaling inden for det næste år, end de har
omsætningsaktiver.
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Detail:
Tøjbutikkerne har svært ved at tjene penge
Af Mette Schmidt

Fire ud af ti modebutikker kører med underskud.
Faldende omsætning og øget internethandel er
med til at presse indtjeningen i bund. Antallet af
konkurser ser dog ud til at have toppet, og tre ud
af ti tøjbutikker har nu en velpolstret økonomi.
En varm vinter. Et af tøjbutikkernes værste mareridt har de
seneste par måneder forværret den økonomiske situation
for landets tøjbutikker. Salget af vinterjakker og varme
støvler skulle have løftet et sløjt år for detailhandlen. I
stedet har butikkerne set sig nødsaget til at starte udsalg
allerede i november.

Danskerne har vænnet sig til at købe tøj og sko til nedsatte
priser, i outlets eller over nettet, hvor det er nemt at
sammenligne priser.
”Branchen har været hårdt ramt af krisen og står fortsat
foran store udfordringer. Forbrugerne har ændret adfærd,
internethandlen stiger, og vi vil se en udvikling i retning af
flere store kædebutikker. Det er alt sammen med til at øge
presset på priserne,” siger senior manager i Deloitte, Morten
Gade Steinmetz, der står bag dette års modeanalyse.

Hos virksomheden, Midt Factoring, der tilbyder serviceydelser
inden for blandt andet finansiering og debitoradministration
til blandt andet engrosleddet, kan man se, at tøjbutikkerne
fortsat er under pres:

Indtjening under pres
De seneste år har været et langt udskilningsløb for
tøjbutikkerne. Kun lidt over en tredjedel har kunnet
præstere overskud i perioden 2010-2012, og hver fjerde
virksomhed er i fare for konkurs. Det viser Deloittes ana
lyse af nøgletallene i 457 selskaber, der driver tøjbutikker.

”Vi oplever, at mange butikker stadig har det svært og
trækker betalingen til engrosleddet, og med den varme
vinter kan de have haft det hårdt i andet halvår,” lyder
vurderingen fra administrerende direktør Søren S. Larsen.
2013 tegner til at blive femte år i træk med en faldende
omsætning i detailhandlen.

Fire ud af ti butikker kører med røde tal på bundlinjen,
hvilket godt nok er en forbedring på fem procentpoint i
forhold til sidste år, men virksomhedernes overskudsgrad
er samtidig faldet fra godt fem pct. til en pct. på et år.
Modefirmaerne tjener altså markant mindre på det, de
sælger.

Antal virksomheder med hhv. overskud og underskud
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”Det er selvfølgelig en positiv udvikling, at færre har
underskud, men det skal bemærkes, at de virksomheder,
der måtte være gået konkurs siden sidste år, ikke længere
er med i analysen. Så kun de bedste er tilbage,” siger
Morten Gade Steinmetz.
Konkurser har toppet
Positivt er det dog, at andelen af virksomheder i farezonen
for konkurs er faldet i forhold til sidste år – fra 32 pct. til
26 pct.

”Forbrugerne har ikke så mange butikker at vælge imellem
mere. Dem, som er tilbage, vil nok være i stand til at leve.
Så vi vil forventeligt ikke se samme konkursrate fremover,”
siger Søren S. Larsen, der også mener, at udviklingen hænger
sammen med, at flere i detailhandlen har fået bedre overblik
over deres omkostninger.
Flere virksomheder er blevet bedre til at få deres investeringer
hjem igen. Knap halvdelen af branchen har nu et afkast
på over 10 pct. af den investerede kapital, men igen skal
man passe på med at tolke tallene for positivt.

Afkast af investeret kapital

30,8%

24,9%

31,8%

12,5%

Soliditet

Afkast af investeret
kapital

Lavere end 10%

Højere end 10%

Højere end
15%

34,1%

30,9%

Lavere end
15%

26,3%

8,8%

Andel af virksomheder i farezonen (afkast af inv. kapital lavere end 10 % og
soliditet lavere end 15 %)

Andel af virksomheder
i farezonen

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%

41%
30%

25%

24%

17%

20%
10%

0%

0%
0 - 3 ansatte

4 - 9 ansatte

10 - 25 ansatte 26 - 50 ansatte 51 - 100 ansatte 100 + ansatte

Andel i farezonen

Gennemsnit

Antal erklærede konkurser inden for detailhandlen i Danmark
60
50
40
30
20
10
0
Jan(09)
Feb(09)
Mar(09)
Apr(09)
Maj(09)
Jun(09)
Jul(09)
Aug(09)
Sep(09)
Okt(09)
Nov(09)
Dec(09)
Jan(10)
Feb(10)
Mar(10)
Apr(10)
Maj(10)
Jun(10)
Jul(10)
Aug(10)
Sep(10)
Okt(10)
Nov(10)
Dec(10)
Jan(11)
Feb(11)
Mar(11)
Apr(11)
Maj(11)
Jun(11)
Jul(11)
Aug(11)
Sep(11)
Okt(11)
Nov(11)
Dec(11)
Jan(12)
Feb(12)
Mar(12)
Apr(12)
Maj(12)
Jun(12)
Jul(12)
Aug(12)
Sep(12)
Okt(12)
Nov(12)
Dec(12)
Jan(13)
Feb(13)
Mar(13)
Apr(13)
Maj(13)
Jun(13)
Jul(13)
Aug(13)
Sep(13)
Okt(13)
Nov(13)

Antal erklærede
konkurser inden
for detailhandlen
i Danmark

32 | Modeanalysen 2014

”En væsentlig årsag til denne udvikling skal givetvis ses i
lyset af faldende balancesummer. Butikkerne køber
simpelthen ikke ind for så meget længere og har ikke
nær så store varelagre som tidligere,” forklarer Morten
Gade Steinmetz.

Store kædebutikker går frem
De største og de mindste i branchen klarer sig bedst,
mens de mellemstore har problemer, viser analysen. Den
gennemsnitlige indtjening pr. ansat er 40.000 kroner, og
her tjener de mellemstore kun det halve af dette beløb.
Tallene for afkast pr. ansat viser, at de store tøjbutikker
fører an og har oplevet pæn fremgang det seneste år.
”Det hænger godt sammen med, at forbrugerne går efter
genkendelighed og en god oplevelse, når de shopper.
Samtidig skal service være tip top. Det er lettest at skabe
for konceptbutikkerne og hos de større spillere på
markedet,” forklarer Morten Gade Steinmetz.

Der er dog endnu et lille lyspunkt i dette års analyse.
Antallet af virksomheder med en soliditet på mere end 15
pct. og et afkast på den investerede kapital på over 10
pct. er steget, så tre ud af ti tøjbutikker i dag har en
favorabel position i forhold til konkurrenterne.
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Sko:
Skoene klemmer stadig

Af Mette Schmidt

Svingende omsætning og øget konkurrence om
forbrugernes penge presser landets fremstillingsog engrosvirksomheder af fodtøj. Nogle har dog
fået bedre styr på omkostningerne.
Noget tyder på, at forbrugerne slider deres skosåler
tynde, før de svinger dankortet og køber nye sko. Stadig
flere virksomheder inden for fremstilling og engrossalg af
fodtøj kører med underskud. Det viser Deloittes
nøgletalsanalyse af 52 selskaber. I 2012 havde hver tredje
virksomhed røde tal på bundlinjen, mens det kun gjaldt
hver fjerde selskab i 2010.

Den negative udvikling i fodtøjsindustriens økonomi
dækker dog over stor spredning. Forskellen mellem de
veldrevne selskaber med sund økonomi og
virksomhederne med problemer på bundlinjen bliver
større år for år, viser det primære resultat pr. ansat. I snit
holder virksomheder en indtjening pr. ansat på 200.000
kr. om året.
”Afstanden kan være udtryk for, at dele af branchen ikke
har været hurtige nok til af få tilpasset omkostningerne til
et marked i lavkonjunktur, hvor de sælger mindre og
ender med at ligge inde med usolgte varer og skylde
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leverandørerne penge. Det går ud over rentabiliteten,”
siger senior manager i Deloitte, Morten Gade Steinmetz.
Negativ udvikling fortsætter
Flertallet af fremstillings- og engrosvirksomhederne af
fodtøj har grundlæggende en solid økonomi. Over 80 pct.
af selskaberne har en soliditet på over 15 pct., hvilket er
den højeste andel i modeindustrien. Alligevel dækker
tallene over en negativ udvikling. I sidste års analyse var cirka
hver anden virksomhed meget meget veldrevet med en
god solidtet og et højt afkast. Nu gælder det kun for fire
ud af ti.

Færre virksomheder befinder sig i farezonen for konkurs,
hvilket selvfølgelig er positivt. Men samtidig er
virksomhederne blevet dårligere til at hente deres
investeringer hjem. Færre virksomheder er i stand til at få
et afkast af investeret kapital over 10 pct. Det
gennemsnitlige afkast af den investerede kapital er faldet
fra godt 18 pct. i 2011 til knap 13 pct. i 2012.
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Smykker:
Smuk udvikling for smykkefirmaer

Guldsmede, juvelerer og smykkefirmaer har taget
et skridt fremad i dette års analyse. Nøgletallene
for 131 selskaber viser en positiv økonomisk
udvikling for flere.
Hver fjerde virksomhed i smykkebranchen driver i dag en
guldrandet virksomhed, og smykkebranchen er bedre til
at tjene penge sammenlignet med tøj- og skobutikkerne.
I forhold til sidste års analyse kan 25 pct. af smykke
virksomhederne nu glæde sig over god forretning med en
soliditet på over 15 pct. og et afkast af den investerede

kapital på over 10 pct. Det er en ikke ubetydelig stigning
på 7 procentpoint i forhold til tallene for et år siden.
Den positive udvikling viser sig også ved, at andelen af guld
smede, juvelerer og smykkefirmaer i fare for konkurs er
faldet med 3 procentpoint. Hver fjerde virksomhed er i dag
i risikozonen mod hver tredje sidste år.
Bedre til at tjene penge
Det går bedre med at få overskud for firmaerne set over en
treårig periode, og overskudsgraden er steget i forhold til
både 2010- og 2011-tallene.
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”En større andel af virksomhederne drives med overskud,
hvilket er en positiv udvikling. Tallene for branchen er
følsomme over for udviklingen for de store spillere på
markedet, men heldigvis har de store aktører fået bedre
styr på deres omkostninger i forhold til den nuværende
markedssituation.” siger senior manager i Deloitte,
Morten Gade Steinmetz.
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Kan du bruge din
månedsrapportering
til effektivt at styre
din virksomhed?
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Book et uforpligtende
møde og få et benchmark
af din virksomhed.
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