
Västerås Snabbindex 
 

Sällanköpshandeln i Västerås hade en trög start av 
året för att  sedan en stark återhämtning innan Co-
rona krisen slog till. Så här lång ser dock det ut som 
att Västerås har klarat sig något bättre än rikssnittet i 
mars men hade det trögare april. Variationerna mel-
lan butiker och branscher är dock stor. Vissa 
branscher har till och med visat på ökningar under 
mars och april.   
 

Nu omfattar Västerås Snabbindex fler branscher än 
stilindex. I Stilindex ingår även de fysiska butikerna 
e-handel, som generellt sätt är starka för de rikstäck-
ande kedjorna än för lokala handlare. 
 

Nedan redovisas snabbindex för Västerås. Alla upp-
gifter rör sällanköpshandeln.  
  Västerås  Stil kläder Stil skor 
Jan   - 6,5 %   2,0 % - 12,2 %  
Feb      9,0 %   4,9 %   - 4,2 % 
Mars         - 25,5 %         -38,8 % - 47,1 % 
April         - 43,0 %        - 33,7 % - 51,8 % 
  
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 procentu-
ella skillnaden i omsättning för föregående månad 
mot samma månad året innan.  
 

Ni mailar in förändringen till 
snabbidex@vasterashandel.se snarast efter varje 
månads slut. Uppgifterna bearbetar av Göran Sund-
ström hos oss och ingen annan ser eller får höra hur 
någon enskild butik har utvecklats. Så hjälp till ni 
med för göra rapporterna ännu säkrare. 

Vad gör handeln i Corona tider 
 

Handeln har drabbats på olika sätt av Coronan un-

der våren. Många har vänt sig till Svenskt Närings-

liv och Svensk Handel, som båda har bra telefon-

jourer för sin medlemmar, där man får råd och stöd 

i hur man kan ta del av de krispaket som regeringen 

har presenterat. Man ger även råd i personalfrågor, 

speciellt om man nu tvingas permittera eller till och 

med säga upp personal. Ett stöd som tyvärr ännu 

inte nått ut till handlarna som det var tänkt är det 

hyresstöd som regeringen presenterade i mars. 

Även här kan Svensk handel ge dig råd. Det är vik-

tigt ta vara på den hjälp som finns att få. Så tveka 

inte att söka råd i dessa tider.  

 

Nya sätt att nå kunderna. 

Många butiker i city har flyttat ut en del försäljning 

till trottoaren för inte tvinga in kunder i butikerna. 

Flera butiker har haft modevisningar ute på gatan, 

vissa har dessutom sänt visningarna via olika me-

dia för att nå kunderna som inte bör eller ens vågar 

gå ut. Även olika lösningarna med hemleveranser 

av varor har tillämpats. När kunderna inte kommer 

till butiken så gäller det att hitta andra kreativa 

vägar att nå kunderna.  
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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 
lokala handeln i hela Västerås. Idag är vi drygt 200 
lokalt anslutna medlemmar spridda över hela Väs-
terås. 
  
Bli medlem du med. Vi tar ingen  serviceavgift, 
utan bara en årlig medlemsavgift.   
  
Anmälan görs till info@vasterashandel.se. www.vasterashandel.se       info@vasterashandel.se 

Hjälp oss hålla vårt medlemsregister uppdaterat. 
 

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

Handelsrådet 
 

Handelsrådet är en organisation som bilades 2015 

av bland annat Svensk Handel, Handels anställdas 

förbund och Unionen i syfte att stärka handelns 

konkurrenskraft och skapa goda villkor för företa-

gens medarbetare.  

 

Handelsrådet och handelns ekonomiska råd bjuder i 

till många olik seminarier och presenterar forsk-

ningsrapporter med intressant innehåll. De flesta 

seminarierna är kostnadsfria. Gå in på 

www.handelsradet.se och läs mer.  


