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Västerås Handel  
 

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.  
  
Anmälan görs till info@vasterashandel.se eller   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       

Västerås Snabbindex 
 

Sällanköpshandeln har sedan december haft en positiv 

utveckling både på riksplanet och i Västerås. Västerås 

snabbindex visar på ökningar på mellan 4 och 6 % per 

månad. Ökningen ligger i paritet med det detaljhan-

delsindex som HUI presenterar varje månad.  

 

Västerås snabbindex 

Januari +4,5 %  ökning mot motsvarande       

    period föregånde år. 

Februari +6,0 % 

Mars  +5,5 % 

April  +8,0 % 

 

Västerås snabbindex har övergått till att redovisa sitt 

index som medianvärde av inkomna rapporter, medan 

HUI detaljhandelsindex är baserat på ett medelvärde.  

 

Är ni inte redan med och rapporterar förändringen när 

frågan kommer från oss i början av månaden, hoppas 

vi att ni är det i fortsättningen.  

Hur ser lönsamheten ut för detalj-

handeln i Västerås 
 

Detaljhandeln har sedan 2011 tappat i lönsamhet. 

Trenden är densamma för lokala handelsföretag och 

de stora kedjeföretagen med butiker över hela landet. 

Försäljningen har visserligen ökat men kostnaderna 

har ökat ännu mer. 2010 hade handelsföretagen ett 

snitt på 4 % i nettovinst för att sedan sjunka och 2013 

låg nettoresultatet på cirka 1 %. För 2014 är tenden-

sen att resultatet inte blivit sämre men heller inte 

bättre. En nivå på cirka 1 % är naturligtvis inget som 

handeln påsikt klarar sig på. Under åren 2011-2013 

visade cirka 30 % av alla undersökta handelsföreta-

gen ett negativt resultat. 
 

Vilka har då drabbats? Det finns ingen tydligt svar på 

den frågan. Även om konfektionshandeln svaga för-

säljnings utveckling under främst 2012 även sätter 

sin spår i lönsamheten är det även andra som tappat i 

lönsamhet.  
 

Konkurrensen hårdnar från andra näringsgrenar, 

dessutom växer handeln via nya säljkanaler. Utveckl-

ingen går dessutom fort vilket ställer stora krav på 

detaljhandlarna.  

 

Västerås Handel kommer som vi tidigare skrivit att 

inom en snar framtid bjuda in till gruppdiskussioner, 

för att tillsammans diskutera utvecklingen med målet 

att stärka både den enskilda handlaren och handeln i 

hela Västerås. 

Vad kan Västerås stad göra för    

handeln i Västerås 
 

På Västerås Stads hemsida finns en punkt där man 

som invånare i kommunen kan lämna sina förslag 

och synpunkter på lokalsamhällets utveckling.  

 

Länk:   http://vasteras.se/kommun-och-politik/dialog

-och-synpunkter/synpunkter-fragor-och-klagomal/e-

forslag.html 

 

Om vi handlare lämnar förslag och dessutom gillar 

andras förslag kan detta vara ytterligare en väg för 

oss att påverka politiker och tjänstemän i en för han-

deln positiv riktning.   


