
Västerås Snabbindex 
 

Efter en svag augustimånad visar september på lite 
bättre siffor. Fler butiker som ökar omsättningen även 
om det fortfarande är en majoritet som minskar, då 
främst inom kläder och skor. September var dock den 
månad 2019 som hade sämst utveckling mot 2018.  
 

Västerås Snabbindex omfattar fler branscher än stilin-
dex som rör kläder och skor. I Stilindex ingår förutom 
de fysiska butikerna, även den e-handel som sker via 
svenska bolag.  
 

Nedan redovisas snabbindex för Västerås. Alla uppgif-
ter rör sällanköpshandeln.  
  Västerås  Stil kläder Stil skor 
Juli      5 %  - 18 % - 24 % 
Aug  - 18 %  - 18 % - 27 % 
Sept    - 1 %  - 11 % - 23 % 
  
Vi behöver fler som är med och lämnar uppgifter för 
att vi ska kunna utveckla Västerås Snabbindex. Det 
ända ni behöver lämna ut är den procentuella föränd-
ringen i omsättning föregående månad mot samma 
månad året innan. Ni mailar in förändringen till 
snabbidex@vasterashandel.se snarast efter varje må-
nads slut.  
Det är viktigt att vi snabbt kan se hur handeln utveck-
las. De senaste veckorna har rapporter avlöst varandra 
med uppgifter om hur 2019 gick. Med Västerås Snabb
-index får vi mer aktuella siffror. 
 
Uppgifterna bearbetar av  Göran Sundström hos oss 
och ingen annan ser eller får höra hur någon enskild 
butik/företag har utvecklats. Så hjälp till ni med för 
göra rapporterna ännu säkrare. 

Detaljhandeln under coronan 
 
2020 har varit ett speciellt år. Corona pandemin har 
slagit hårt mot vissa branscher, gynnat andra och 

inte minst lyft e-handeln. 

Järn, bygg, möbler och hemelektronik är branscher 

som klarat sig bäst. Mycket beroende på att folk har 

tillbringat mer tid hemma och sett över sitt hem och 

trädgård. Dessutom har hemmet i många fall blivit 

arbetsplatsen vilket ställt krav på utrustning och  

utformning. 

Kläder, skor samt hotell och restaurang är förlorar-

na under pandemin. Kläder och skor har tappat 

mellan 17 och 40 % per månad inkl den inhemska e

-handeln. Det gör tappet för den fysiska handeln än 

större.  

Andra halvåret 2019 tappade e-handeln fart och 

ökningstakten låg ungefär som den fysiska handeln. 

När sedan pandemin slog till ökade e-handeln kraf-

tigt, inte minst inom dagligvaruhandeln som tidi-

gare var den bransch där e-handeln var svagast (2 

% mot snittet på drygt 10 %).  

Se tabeller på nästa sida. 

Nyhetsbrev 
September 2020 

Aktuell information från  
Västerås Handel 

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 

Rådslaget 2020 
 

Som så många andra event kommer Rådslaget 2020 

att genomföras digitalt. Temat för året är företags-

klimatet. Inbjudan kommer inom kart.  
 

Rådslaget är ett event där Västerås Stads politiker 

och tjänstemän bjuder in personer som är aktiva i 

små och medelstora företag i Västerås för att disku-

tera aktuella frågor. 2019 lockade man 170 delta-

gare, men bara en handfull från handeln. Handeln, 

restaurang etc som tillsammans har över 10 % av 

totala antalet sysselsatta i kommunen och därmed 

den största privata sektorerna. Ska vi tas på allvar 

och ses som den stora bransch som vi är måste fler 

ställa upp när Västerås Stad bjuder in näringslivet. 

Så missa inte Rådslaget 2020. 



Detaljhandelns utvecklingen 2020 


