
Västerås Snabbindex 
 

Sällanköpshandeln i Västerås avslutades på ett posi-
tivt sätt i december efter en trög höst. Säsonger som 
inte blev det man hoppats på och en tuff konkurrens 
har synts i siffrorna för hösten 2019.  
 

För helåret hamnade vi på ungefär samma utveckling 
som 2018, dvs minus ett par procent. Anmärknings-
värt är att september och december skiljer så mycket 
från stilindex. Nu omfattar Västerås Snabbindex fler 
branscher än stilindex, med kläder och sko är tungt 
representerat i Västerås Snabbindex. Någon orsak till 
skillnaderna kan vi inte se. 
 

Nedan redovisas snabbindex för Västerås. Alla upp-
gifter rör sällanköpshandeln.  
  Västerås  Stil kläder Stil skor 
Sept   - 9,0 %  -2,9 % -6,9 % 
Okt   - 1,5 %  -1,4 % -0,7 % 
Nov   - 2,0 %  -3,2 % -0,5 % 
Dec  + 5,0 %  -3,3 % -9,7 % 
  
Som vi påpekat flera gånger behöver vi bli fler som 
lämnar uppgifter för att kunna göra ännu bättre ana-
lyser. Det ni behöver göra är att rapportera skillnaden 
i omsättning för föregående månad mot samma må-
nad året innan.  
 

Ni mailar in förändringen till 
snabbidex@vasterashandel.se snarast efter varje 
månads slut. Uppgifterna bearbetar av Göran Sund-
ström och ingen annan ser eller får höra hur någon 
enskild butik har utvecklats Så kom med ni också för 
att göra Västerås snabbindex ännu träffsäkrare.  

Västerås, en stark handelsort 
 

I januari i år presenterade WSP en rapport över hur 
handeln och annan kommersiell service utvecklats 
2018 i Västerås och andra jämförbara kommuner.  
 

Västerås befäste sin plats som 6:e största handels-
ort. Med en total omsättning på närmare 12,8 mil-
jarder.  
 

Mätt till inflödet ligger Västerås på 4:e plats strax 
efter Malmö, med ca 2700 mkr (Malmö ca 2900 
mkr). 
 

Erikslund är 4:e största handelsplatsen i Sverige, 
bara slagen av Kungens kurva, Barkarby och 
Gekos. 
 

Detaljhandeln i Västerås sysselsätter 4300 personer 
omräknat i heltidstjänster eller 6 % av totala. 

 
Fördelat på handelsområde hade Hälla den bästa 
utvecklingen 2018, +3 %. Erikslund och City hade 
oförändrad detaljhandels omsättning.  
 

En bransch som fortsatt har en god utveckling är 
restaurang och café.  Ökningen för 2018 hamnade 
på 7-8 %.  
 

Totalt försäljningen i city för detaljhandel och öv-
rig kommersiell service, inkl restaurang och café 
hamnade på 3,4 miljarder, en ökning med 2 %. 
Närmare 25oo personer arbetar inom dessa 
branscher i city. 
 

Erikslund hade en total försäljning på 5,3 miljarder 
och cirka 16oo anställda.  
 

På Hälla omsattes 2,2 miljarder och en ökning 3 %. 
Här arbetar närmare 700 personer inom detaljhan-
deln och restaurang branscherna. 
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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 200 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 ändrad adress, telefon och 
e-postadress till info@vasterashandel.se 

 

Daglig- 
varor 

Sällan- 
köpsvaror 

Total  
detaljhandel Utv 17/18 

City 683 1270 1953 0 % 

Erikslund 1389 3737 5126  0 % 

Hälla 1265 782 2047  3 % 


