
Västerås Snabbindex 
 

Coronan fortsätter att ställa till problem för några 
branscher. Skillnaden under sommaren har varit ännu 
mer påtaglig än under våren. Vissa branscher har gått 
mycket bra medan andra, främst kläder och skor har 
gått sämre. Både butiker och kunder anpassar sig till 
en ny situation. Men även här finns det undantag. 
Social distansering har varit en utmaning för många 
butiker. Som en följd av distanseringen har e-handeln 
ökat under våren och sommaren.  
 

Västerås Snabbindex omfattar fler branscher än stil-
index som omfattar kläder och skor. I Stilindex ingår 
förutom de fysiska butikerna även den inhemska       
e-handel.  
 

Nedan redovisas snabbindex för Västerås. Alla upp-
gifter rör sällanköpshandeln.  
  Västerås  Stil kläder Stil skor 
Mars          - 25 %         - 39 % - 47 % 
April          - 43 %    -34 % - 52 % 
Maj  - 25 %  - 26 % - 45 % 
Juni  - 13 %  - 19 % - 30 % 
Juli      5 %  - 18 % - 24 % 
  
Som vi påpekat flera gånger behöver vi bli fler som 
lämnar uppgifter för att kunna göra ännu bättre ana-
lyser. Det ända ni behöver göra är att rapportera pro-
centuella skillnaden i omsättning för föregående må-
nad mot samma månad året innan. Ni mailar in för-
ändringen till snabbidex@vasterashandel.se snarast 
efter varje månads slut. Uppgifterna bearbetar av  
Göran Sundström 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. 

Detaljhandeln i Västerås 2019 
 
Detaljhandel i Västerås passerade 2019 13 miljar-
der i omsättning. Med det befäster sin plats som en 
av de starkaste handelsorter i Sverige. Omsättnings-
mässigt ligger detaljhandelsomsättningen före både 
Linköping och Örebro trots att de båda har fler in-
vånare än Västerås. Västerås hade en ökning från 
2018 med 2,3 %. Utvecklingen var strax under riks-
snittet på 2,6 %.  
 

Till skillnad mot rikssnittet var det sällanköpshan-
deln i Västerås som hade störst ökning under 2019. 
Ökning hamnade på 2,5 % (rikssnittet 1,8%).         
Västerås behåller där med sitt index på 150. Vilket 
innebär att 1/3 av omsättningen kommer via perso-
ner som bor i andra kommuner. 
 

Dagligvaruhandel har varit och är fortfarande 
mycket stark i Västerås, men under 2019 tappade 
man lite mot rikssnittet. 2,1 % för Västerås mot 3,3 
% för rikssnittet. Indexmässigt är det fortfarande få 
kommuner som ligger högre än Västerås.  
 

Västerås dra alltså till sig kunder från andra kom-
muner, trots det klarar sig övriga länet sig totalt sett 
bra under 2019. Utvecklingsmässigt ligger man 
strax under Västerås procentuella utveckling. Men 
då växer Västerås befolkningsmässigt mer än öv-
riga länet. Fagersta var den kommun som hade 
störst ökning med 5 %, medan Surahammar endast 
ökade 0,3 %.  För Fagersta var det första gången 
handeln ökade sedan 2015.  
 

2020 har inneburit stora utmaningar för detaljhan-
deln. Vi har inga siffror på hur handeln i Västerås 
har klarat sig. Däremot har HUI presenterat uppgif-

ter som visar att utveckling varit mycket olika bero-
ende på bransch. Tuffast har det varit för skor och 
kläder som under till och med juli tappat 20-30 % i 

omsättning.  Järn och bygg har istället ökat 15 % 
hittills i år. Men även möbler och hemelektronik 
visar positiva siffror för 2020. Mars och april var 

de tuffaste månaderna men de senaste månaderna 
kan man se hur handeln även i de värst drabbade 
branscherna åtminstone har mindre tapp än tidigare.  
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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 


