
Stölder och snatterier 
 
Julhandel och mycket kunder i rörelse i våra buti-
ker innebär också ökad risk för stölder och snatte-
rier. Brottsstatistiken visar på att snatterierna 
minskar men mörkertalen är stor. För att politiker 
och polisen att förstå att problemet är fortsatt stort 
måste vi anmäla alla brott och därmed minska 
mörkertalet. 
 
Via Svensk Handels Säkerhetsapp gör man en an-
mäla snabbt och enkelt. Har du inte appen redan 
ladda ner och använd den. 

Västerås Snabbindex 
 
Efter en svag september blev oktober en månad som 
totalt innebar små förändringar mot föregående år. 
Totalt hamnade snabbindexet på +/- 0 %. November 
ser ut att bli ännu en svag månad, med runt minus 5 
%.  
 

Oktobers siffra får ändå ses som positivt med tanke 
på att STIL index visar på nedgångar för både klä-
der och skor, 3,7 resp 6,6 % i minskning. Ackumu-
lerat visar STIL siffror på en nedgång på 2,6 %.  
STIL index visar utvecklingen för fysiska butiker 
och deras e-handel. Hade man mätt enbart den fy-
sika handeln hade utvecklingen varit ännu sämre. 
 

Vi behöver DIN hjälp för göra indexet ännu säkrare 
och med möjlighet att bryta mer det på branscher 
nivå. Skicka in förändringen i omsättning för före-
gående månad jämför med samma månad året innan 
till snabbindex@vasterashandel.se. 
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Västerås Handel  
 

Västerås Handels nyhetsbrev skickas med e-post till alla       
medlemmar och andra med intresse för handeln i Väs-
terås.  
 

Föreningen är den samlande organisation för den lo-
kala handeln i hela Västerås. Idag är vi drygt 210 lo-
kalt anslutna medlemmar spridda över hela Västerås. 
  
Bli medlem du med. Vi tar ingen  serviceavgift, 
utan bara en medlemsavgift på 100 - 300 kr per 
år.  
  
Anmälan görs till info@vasterashandel.se eller   
telefon 021-18 34 61. 

www.vasterashandel.se       info@vasterashandel.se 

Hjälp oss hålla vårt medlemsregister uppdaterat. 
 

 Meddela alltid ändrad adress, telefon och 
e-postadress till info@vasterashandel.se 

Västerås Shopping 
 
Under sommaren gjorde WSP en konsumentunder-
sökning på uppdrag av Västerås Marknads & Nä-
ringsliv och arbetsgruppen bakom brilliant Shop-
ping.  
 

Konsumenter i Västerås och kommuner i upptag-
ningsområdet har fått svara på ett antal frågor om 
tillgänglighet, atmosfär, utbud och sina egna han-
delsmönster. 
 

Ett utdrag av undersökningen presenteras på nästa 
sida. 
 

WSP har också kartlagt hur detaljhandeln och     
övriga service näringar har utvecklats på de tre 
största handelsplatserna i Västerås, City, Hälla och 
Erikslund.  
 

Alla tre handelsplatserna ökade den totala omsätt-
ningen. Den bransch som haft det svårast under 
2017 är kläder och skor. Något som slagit extra hårt 
mot city där kläder och skor svarar för knappt 30 % 
av den totala detaljhandeln. Motsvarande andel på 
Erikslund är knappt 8 % och på Hälla cirka 4 %. 
 

Även här lämnas ett utdrag av kartläggningen på 
nästa sida i nyhetsbrevet. 



Konsumentundersökningen 2018 
 
1000 personer, varav 400 från Västerås, 260 övriga 
länet, 240 från Eskilstuna och 100 från Enköping 
har svarat på frågor om färdsätt, tillgänglighet, ut-
bud, trivsel och atmosfär. 
 

På frågan om vilket färdsätt du oftast använder när 
du handlar eller besöker café/restaurang svarar 
77—83 % att man använder bilen. Den andelen har 
ökat sedan förra mätningen 2016.  

City får högst betyg för tillgänglighet med kollek-
tivtrafik och sämst betyg när det gäller att hitta par-
keringar.  

Hälla får ungefär samma betyg som Erikslund för 
tillgängligheten och samma som city för välkom-
nande och atmosfär. Dock får Hälla lägst helhets-
betyg. 

Nyckeltal för Västerås största han-
delsområden 

Totalt omsätter detaljhandeln i Västerås 12,5 mil-
jarder kronor. Västerås har ett starkt index både för 
dagligvaror med 108 och för sällanköpshandeln 
med 149. Totalt ligger index för hela detaljhandeln 
i Västerås på 127. Vilket motsvarar 2,7 miljarder i 
inflöde från andra kommuner. Till det kommer om-
sättningen för restaurang, café och annan service.  
 
Detaljhandeln i Västerås är större än både Örebro 
och Linköping trots att dessa orter har fler invånare. 
Linköping har nästan 9000 fler invånare än Väs-
terås. Men Västerås växer själv kraftigt, 1,8 % un-
der 2017. Tillsammans med en kraftigt ökat antal 
gästnätter under 2018 finns det god förutsättningar 
för en fortsatt stark handel i Västerås. 

City 2016 2018 

Lätt ta sig till med bil 3,7 3,7 

Lätt hitta parkering 3,3 3,2 

Lätt ta sig till gående/
cyklande 

3,8 3,9 

Lätt ta sig till med 
kollektivtrafik 

4,2 4,1 

Erikslund 2016 2018 

Lätt ta sig till med bil 4,5 4,3 

Lätt hitta parkering 4,3 4,4 

Lätt ta sig till gående/
cyklande 

3,1 3,2 

Lätt ta sig till med 
kollektivtrafik 

3,6 3,5 

City 2016 2018 

Tryggt 3,9 3,7 

Välkomnande 3,7 3,6 

Trevlig atmosfär 3,8 3,8 

Ett representativt 
centrum 

3,7 3,6 

Hur nöjd är du med 
….. 

3,3 3,2 

Eriklund 2016 2018 

Tryggt 4,1 4,1 

Välkomnande 4,1 4,1 

Trevlig atmosfär 4,0 3,9 

Ett representativt 
centrum 

3,5 3,6 

Hur nöjd är du med 
….. 

3,8 3,7 

Oms i mkr. City Erikslund Hälla 

Dagligvaruhandel 665 1372 1226 

Sällanköpshandel 1288 3775 768 

Total detaljhandel 1953 5147 1994 

Café/Restaurang 859 195 140 

Annan service 396 Ingen      
uppgift 

Ingen     
uppgift 

Oms utveckling  City Erikslund Hälla 

Dagligvaruhandel 3% 4% 0% 

Sällanköpshandel -2% 1% 5% 

Total detaljhandel 0% 2% 2% 

Café/Restaurang 3% 20% 10% 

Annan service 7% Ingen      
uppgift 

Ingen     
uppgift 

Butik/café/
restaurang 

Antal arbets-
platser 

Antal anställda 

City 299 1779 

Erikslund 129 1575 

Hälla 43 686 

Hela Västerås 869 5996 

Marknadsandel Dagligvaror Sällanköpsvaror 

City 12% 18% 

Erikslund 25% 54% 

Hälla 22% 11% 

Övriga Västerås 41% 17% 

Marknadsandel Beklädnadshandel Hem & fritids-
varuhandel 

City 50% 12% 

Erikslund 42% 56% 

Hälla 7% 12% 

Övriga Västerås 1% 20% 


