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Föreningen är den samlande organisation för den lo-

kala handeln i hela Västerås. Idag är vi ca 200 lokalt 

anslutna medlemmar spridda över hela Västerås. 

  

Bli medlem du med. Vi tar ingen  serviceavgift, 

utan bara en medlemsavgift på 100 - 300 kr per år.  
www.vasterashandel.se       info@vasterashandel.se 

Hjälp oss hålla vårt medlemsregister uppdaterat. 
 

 Meddela ändrad adress, telefon och 

e-postadress till info@vasterashandel.se 
 

Västerås Handels nyhetsbrev skickas med e-post till alla       

medlemmar och andra med intresse för handeln i Västerås.  

Handeln i Västerås 2014 

2014 var ett år där omsättningen pendlade kraftigt 

från månad till månad. Omsättningsförändringen 

pendlade också från butik till butik. En butik som 

redovisade en kraftig ökning en månad kunde en 

annan månad tappa kraftigt. 

En butik som för helåret hamnade på cirka 1 %  i 

omsättningsökning, kunde öka 20 % en månad för 

att en annan månad tappa lika mycket. Det finns 

butiker med ännu större skillnader mellan topp och 

botten månader.  

När vi summerar året visar får vi fram en omsätt-

ningsökning på knappt 2 % mycket tack vare de-

cember som avslutning året starkt. För december 

visar vårt snabbindex på en ökning på cirka 7 %. 

Förändringarna rör butiker i hela Västerås.  

 

För city är förändringen lite längre men december 

visar ändå på en ökning med knappt 5 % och hel-

året med cirka 0,5 %.  

 

Siffrorna baseras på ett urval av butiker, både en-

skilda butiker och kedjeföretags butiker, och omfat-

tar alltså inte alla butiker. Vår förhoppning är att 

fler butiker är villiga att rapportera sin förändring 

så får ett ännu säkrare resultat.  

 

HUI rapport om Handeln i Sverige från 2014 kom-

mer först i september och först då får vi fram en 

rapport som innehåller samtliga butiker i Västerås. 

Västerås Snabbindex 
 

Västerås Handel fortsätter under 2015 med arbetet att 

samla in omsättningsförändringar från butikerna i 

Västerås, för att få fram ett Västerås Snabbindex.  
 

Vi kommer att efter varje månads slut skicka ett mail 

från snabbindex@vasterashandel.se och fråga om hur 

omsättning föregående månad såg ut jämför med 

samma månad året innan, för just er butiker. Ni svarar 

på mailet och rapporterar den % förändringen ni haft. 

Uppgifterna behandlas av Västerås Handels kontor 

och hanteras konfidentiellt. Sedan kommer föränd-

ringarna att sammanställas och rapporteras ut via mail 

till alla butiker som är med i projektet. 
 

Det är många av butikerna i Västerås som redan är 

med och hjälper till genom att rapportera sin omsätt-

ningsförändring. Vi hoppas nu att ytterligare butiker 

vill bidra, så att får fram ett ännu säkrare resultat.  

Hur ser lönsamheten ut för detalj-

handeln i Västerås 
 

Västerås Handel håller på att sammanställa en rapport 

över detaljhandelsföretagens lönsamhet. Via de of-

fentliga bokslutsuppgifterna tar vi fram ett antal olika 

nyckeltal som ska hjälpa oss analysera handelns lön-

samhet i Västerås. 

 

Rapporten kommer att presenteras på ett antal fru-

kostmöten där ni handlare/butikschefer få tillfälle att 

diskutera resultatet och förhoppningsvis kunna ge 

varandra tips om hur lönsamheten kan ökas. 

 

Håll ögonen öppna efter inbjudan till dess träffar. 

mailto:snabbindex@vasterashandel.se

