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Sammanfattning: 

Media har i flera år skrivit om att centrumhandeln i många städer har en 

negativ tillväxt. De externa köpcentrum har under den senaste tiden haft en 

positiv tillväxt. Under de 10-20 senaste åren så har stora detaljhandelskedjor 

haft som strategi att etbalera sina nya butiker i de externa köpcentrumen. När 

de väljer att etablera sig där så ökar konkurrensen för centrumgalleriorna. 

Syftet med denna uppsats är ta reda på centrumledarnas syn på situationen för 

centrumgalleriorna och de externa köpcentrumen i Västerås och Norrköping. 

Åtta centrumledare på centrumgallerior och externa köpcentrum i Västerås 

och Norrköping har intervjuats samt en fastighetsmarknadsutvecklare i 

Norrköping. De var sex män och tre kvinnor med en medelålder på 44 år. Vi 

valde att undersöka bokslut från de företag som förvaltar galleriorna och de 

externa köpcentrumen för att kunna få en mer opartisk bild.    

Sammanfattningsvis så visar det sig att det råder en överetablering av 

centrumgallerior i Västerås och i Norrköping så har konkurrensen ökat 

markant de senaste åren. Städerna visar en tendens till att ett externt 

köpcentrum har vuxit sig större och tagit marknadsandelar av 

centrumgalleriorna och de övriga externa köpcentrumen. I båda städerna ser 

de externa köpcentrumen centrumgalleriorna som ett komplement till deras 

handel men centrumgalleriorna ser de externa köpcentrumen som en 

konkurrent.   

 

 

Nyckelord: Centrumgalleria, externa köpcentrum, centrumledare, konkurrens. 
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Abstract 

The media has for years written about the decline of retail in city centers. The 

external malls have recently experienced a positive growth. In the last 10-20 

years large retail companies have had a strategy to establish their new stores in 

the external malls. After the establishment the competition for city center 

malls increased. The purpose of this paper is to find out the mall managers 

view on the situation of the city center malls and external shopping centers in 

Västerås and Norrköping. 

Eight mall manager in Västerås and Norrköping were interviewed and a real 

estate market developer. There were six men and three women with a mean 

age of 44 years. We also chose to examine the financial statements from the 

malls companies in order to get a more impartial view. 

Summary of the results shows that in Västerås there is an over establishment 

of the city center malls and in Norrköping the competition has significantly 

increased over the last several years. The cities show a tendency that one 

external mall has grown larger and taken market shares of city center malls and 

other external malls. In both cities the external malls see the city center malls 

as a complement but the city center malls see the external shopping malls as a 

competitor.  

 

 

Keywords: City center mall, external mall, mall manager, competition. 
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1. INLEDNING 

1.1. Bakgrund 

Media har i flera år skrivit om att centrumhandeln i många städer har en 

negativ tillväxt. De externa köpcentrum har under den senaste tiden haft en 

positiv tillväxt (Jansson 2013). I en undersökning har 3399 konsumenter 

betygsatt vad de tycker om olika handelsplatser, köpcentrum och 

centrumhandeln. Det enhetliga resultatet är att betygen för centrumhandeln 

sjunker överallt. Under de 10-20 senaste åren så har de stora 

detaljhandelskedjorna haft som strategi att etbalera sina nya butiker i de 

externa köpcentrumen (Bergström och Fölster 2009). I USA så finns det ett 

begrepp som heter Dead malls. Dead malls betyder helt enkelt köpcentrum 

som har gått i konkurs. Dessa köpcentrum står nu helt tomma och övergivna. 

Fenomenet är inte lika vanligt i Sverige men det finns exempel då 

konkurrensen blivit för stor och köpcentrum har fått läggas ner. Många 

mindre städer har känt av ett ökat tryck att behålla sin ställning som centrum 

för både stadsborna och de som bor precis utanför städerna (Phillips & 

Swaffin-Smith 2004). Genom historien så har handeln starkt förknippats med 

citykärnan och svenska kommuner har koncentrerat sig på att behålla handeln 

där (Forsberg 1998).  

1.2.  Problemformulering 

På en marknad där det händer så mycket kan det vara intressant att undersöka 

vad centrumledarnas syn på situationen är. Det är svårt att skapa sig en bild av 

situationen eftersom centrumledarna hemlighåller omsättningssiffror för 

handeln av konkurrensskäl. Det är därför väldigt svårt att veta hur situationen 

ser ut för centrumgalleriorna och de externa köpcentrumen. Det råder en ökad 

konkurrens mellan centrumgalleriorna och de externa köpcentrumen. I en 

kommun så finns det bara en viss köpkraft hos invånarna och om för många 

aktörer delar på denna köpkraft så kommer några att slås ut. Denna uppsats 

kan användas av centrumledare och butiksägare i Västerås och Norrköping för 

att få en bild av centrumledarnas syn på situationen för centrumgalleriorna och 

de externa köpcentrumen. Vi kommer ha ett teoriavsnitt, metodavsnitt, 

resultatavsnitt, diskussionsavsnitt och bilagor.  
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1.3. Syfte 

Syftet med denna uppsats är ta reda på centrumledarnas syn på situationen för 

centrumgalleriorna och de externa köpcentrumen i Västerås och Norrköping. 

1.4. Frågeställningar 

Vad är centrumledarnas syn på konkurrenssituationen? 

Har marknaden för centrumgalleriorna och de externa köpcentrumen 

förändrats? 

Vilka likheter och skillnader finns det på synen på situationen i Västerås och 

Norrköping? 

1.5. Avgränsningar 

Istället för att undersöka hela handeln har vi avgränsat oss till 

centrumgalleriorna och de externa köpcentrumen i två medelstora städer. 

Dessa städer är även jämnförbara sett till antalet invånare. Vi har valt att 

avgränsa oss till centrumledares åsikter för att få undersökningen ur ett 

fastighetsförvaltarperspektiv.  
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2. TEORI 

2.1. Centrumhandel och Centrumgalleria  

Centrumhandeln är den handel som sker i stadskärnan och de butiker som är 

lokaliserade i de mest centrala delarna av staden. I mindre städer utgörs 

centrumhandeln av de butiker som ligger i anslutning till större gågator och 

torg. Under de senare åren så har handeln koncentrerats till mer 

befolkningstäta regioner. De betyder att markandsplatser i anslutning till 

städerna har ökat och även inflödet av kunder och varor som konsumeras 

(Bergström och Fölster 2010). En centrumgalleria ligger i centrum av en stad 

och innehåller flera olika hyresgäster som ägnar sig åt allt från detaljhandel till 

att driva en restaurang (Lizieri & You 2013). Vanligtvis så har hyresgästerna i 

centrumgallerior och de externa köpcentrumen en omsättningshyra. 

Omsättningshyra är den lokalhyra som en hyresgäst betalar och den är baserad 

på omsättningen i hyresgästens verksamhet. Vanligtvis så brukar en 

omsättningshyra kombineras med en minimihyra. En högre omsättning hos en 

hyresgäst ger en högre intäkt för fastighetsägaren (Evertsson et. al. 2007).  

2.2. Externa Köpcentrum 

Externa köpcentrum är ofta grundade genom byggandet av en stor 

livsmedelsbutik som senare blivit utökat med annan detaljhandel. Externa 

köpcentrum är lokaliserade utanför bostadsområden och stadsdelscentrum och 

de är anpassade för bilar och har ett stort antal parkeringsplatser (Karlsson 

2004). Konsumenterna förknippar externa köpcentrum med att åka bil dit och 

de är därför viktigt att ha bra parkeringsplatser (Alzubaidi et. al. 1997). 

Numera så har externa köpcentrum allt som önskas, från underhållning till 

inköp av dagligvaror (Ammani 2013). Dagligvaror är t.ex. livsmedel, tobak, 

och tidningar. Sällanköpsvaror är t.ex. kläder, skor och möbler (Bergström 

2000).  

2.3. Centrumledning 

En centrumledning förvaltar och utvecklar offentliga och privata utrymmen i 

stadskärnor. Centrumledning startade som en reaktion på konkurrenstrycket 

runt omkring centrum. Stadskärnorna behövde återupplivas därför att ny 

konkurrensen uppkom i form av externa köpcentrum (Coca-Stefaniak et. al. 

2009). I Sverige har det börjat bildas föreningar som värnar om citykärnan och 
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de är ofta dessa som har hand om centrumledningen. Centrumledningens mål 

är att föra samman intressenter från både privata och offentliga sektorn för att 

gemensamt utveckla citykärnan (Forsberg et al. 1999). Centrumledningen ska 

även agera som samband mellan olika intressenter såsom fastighetsägare, 

butiker och kommunen (Whyatt 2004). En växande och viktig faktor för 

centrumledningar är att marknadsföra sig på internet (Dixon & Marston 2004). 

Om gemensamma investeringar görs i kommersiell utveckling av citykärnan 

får det en positiv effekt för alla inom staden (Balsas (2001). Men att förbättra 

en stadskärna är en komplicerad process. Den innehåller allmänna transporter, 

hastighetsdämpande åtgärder och förbättringar av gågator och den fysiska 

omgivningen. De är viktigt att fastighetsägare, butiker och kommunen har ett 

samarbete i processen. Processen är så komplicerad att det är svårt att 

förknippa en förbättrande åtgärd med en viss positiv effekt (Lindh och 

Sandahl 1995).  

En centrumledares arbetsuppgifter i en galleria eller ett externt köpcentrum 

innehåller att samla in och dela med sig av marknadsinformation, samarbeta 

med intressenter och ägare, kommunicera med samarbetspartners och 

utvärdera resultat (Coca-Stefaniak et. al. 2009).  

2.4. Konkurrens 

Det har blivit norm för de olika städerna att konkurrerar om handeln och de är 

en ständig konkurrens om konsumenterna (Whyatt 2004).  Nyetableringen av 

ett externt köpcentrum innebär en ökad konkurrens för redan befintlig handel 

(Bergström 2000). Konkurrensen från nyetablering kan vara både positiv och 

negativ. Det negativa kan bli att fler handlare får dela på en konsumtion som 

inte ökar. De positiva är att det kan bli en överspillningseffekt. De sker när 

människor som har tagit sig in till staden från kringliggande kommuner för att 

besöka de externa köpcentrumen, även lockas av att besöka centrumkärnan 

när de ändå befinner sig i staden (Bergström och Fölster 2010). Det kan vara 

positivt att det sker en nyetablering vid redan befintlig handel för då kan man 

samarbeta och kan använda samma infrastruktur som t.ex. parkering (Teller & 

Reutterer 2008). 2010 fick svenska handlare frågan om de känner av en ökad 

konkurrens från internethandeln. På den frågan svarade 39 % att de kände av 

en ökad konkurrens (Svensk Handel 2010). Begreppet överetablering är svårt 

att definiera. En del menar att det är när det är mer handel än vad som 

motsvaras av marknadsunderlaget i en region och andra menar att 

överetablering råder när handelsplatser krymper eller stänger (Backemar 2010). 
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Backemar (2010) menar att det råder en överetablering i Sverige därför att man 

räknar in alla butiksytor även de som är omoderna och orationella 

2.5. E-handelns utveckling 

Ett hot mot centrumgalleriorna och de externa köpcentrumen är att allt fler 

människor väljer att handla genom internet. Denna ökade internethandel 

bidrar till att handelsstrukturen förändras. De bidrar till förkortade 

distributionskanaler, nya aktörer på marknaden samt branschglidningar. 

Branschglidningar är när ett företag breddar sitt sortiment med något som de 

tidigare inte var inriktade på. Det som händer just nu är att flera större kedjor 

börjar satsa mer på e-handel som ett komplement till deras traditionella handel 

(Bergström och Fölster 2010). Enligt en undersökning som Sundström (2007) 

har genomfört så visar det sig att konsumenterna använder internethandeln 

därför att de anser att det är bekvämt och de vill söka och jämföra information 

från en och samma plats.   

2.6. Begrepp och definitioner 

Omsättning är de intäkter som finns redovisade, förändring visar hur de ökat 

eller minskat. Ökad omsättning förknippas ofta med effektivitet medan en 

sjunkande omsättning nästan alltid kan ses som ett tecken på att åtgärder 

måste vidtas (Tagesson & Öhman 2010). 

Resultat efter finansiella poster (resultat e. fin. kostnader) visar hur 

företaget har gått under redovisningsperioden efter att dess intäkter och 

kostnader har summerats. I detta resultatmått tas hänsyn till resultatet från 

finansiella poster t.ex. andelar i koncern och intressebolag, värdepapper, 

fordringar och ränteintäkter och räntekostnader (Tagesson & Öhman 2010). 

Nettomarginalen kan beskrivas som förtjänst per krona.  Den anger hur stor 

del av intäkterna som går till vinst efter att alla kostnader förutom 

bolagsskatten dragits av. Nyckeltalet speglar och visar hur lönsamt eller 

effektivt företaget har varit under en tid. Nyckeltalet uträknas genom Resultat 

e. fin. kostnader/Omsättningen = Nettomarginalen (Tagesson & Öhman 

2010).  

Soliditet anger hur stor del av det totala kapitalet som består av eget kapital. 

Den andra delen av de totala tillgångarna består oftast av lån. Soliditet är ett 

mått som visar företagets förmåga att klara tuffa tider och förluster utan att gå 
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omkull. Nyckeltalet uträknas genom. Eget kapital/Tillgångar = Soliditet 

(Tagesson & Öhman 2010). 

Likviditetsgrad är betalningsförmågan på kort sikt. Det är viktigt att det finns 

en förmåga att uppfylla betalningsförpliktelserna. För att kassalikviditeten ska 

vara fullt acceptabel bör omsättningstillgångarna vara minst lika stora som de 

kortfristiga skulderna, alltså minst 100%. Nyckeltalet uträknas genom 

Likviditetsgrad = Likvida omsättningstillgångar/kortfristiga skulder. (Tagesson 

& Öhman 2010). 

Rörelseresultat (EBITDA) betyder inkomster före skatt, avskrivningar och 

amorteringar (earnings before interest, tax, depreciation och amortization). 

Rörelseresultat (EBIT) betyder inkomster före räntor och skatt (earnings 

before interest and tax) (Holmström 1999). 

Handelsindex är ett mått som visar vad invånarna i kommunen konsumerar i 

förhållande till butikernas omsättning. Är index 100 så konsumerar invånarna 

precis vad omsättningen i butikerna är. Är index över 100 så omsätter 

butikerna mer än vad invånarna i kommunen konsumerar och kommunen har 

då ett handelsinflöde. Handelsindex kallas av Handelns utredningsinstitut 

[HUI] för försäljningsindex (Söderhamn Kommun 2008). 

2.7. Information om Västerås och Norrköping 

Tabell 1: Jämförelse mellan Västerås och Norrköping (Statistiska Centralbyrån 2012). 

 

Statistik 2012 Västerås  Norrköping 

Folkmängd: 140 499 132 453 

Arbetslöshet 8 % 12 % 

Landskap Västmanland Östergötland 

Befolkningsökning 1 790 1 501 

Stadsranking 6:e största 10:e största 
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Tabell 2: Statistik för Västerås och Norrköpings totala detaljhandel för de senaste 5 åren 

(HUI 2011). 

 

 

Ort År Omsättning 
Detaljhandel 

(Mkr) 

Omsättningsutveckling Försäljningsindex 

Västerås 2011 10 999 7% 131 

Västerås 2010 10 251 3% 124 

Västerås 2009 9 953 -1% 124 

Västerås 2008 10 099 4% 130 

Västerås 2007 9 752 8% 130 

     

Norrköping 2011 8 387 0% 106 

Norrköping 2010 8 380 5% 107 

Norrköping 2009 8 006 1% 105 

Norrköping 2008 7 941 6% 108 

Norrköping 2007 7 488 14% 106 

 

I Västerås äger Atrium Ljungberg Kvarteret Igor som tidigare hette Arosian. 

Kvarteret Igor har en total area som uppgår till 13 700 kvm varav 11 000 kvm 

är butiksyta. Kvarteret Igor har 300 parkeringsplatser. Gallerian nyinvigdes i 

september 2010 efter att ha genomgått en total renovering (Kvarteret Igor 

2013). Kvarteret Igor är en centrumgalleria.  

The Carlyle Group förvärvade Punkt och Gallerian under 2011.  Punkt 

invigdes 1968 och har idag ca 35 butiker, restauranger och caféer. Punkt har 

Västerås största parkeringshus med plats för 1500 bilar. Under 2011 så har 

Punkt börjat förnyas (Punkt 2013). Gallerian har ett 50-tal butiker och 

resturanger och 1500 p-platser i direkt anslutning till gallerian. Under 2011 har 

man satsat på förnyelse på både den invändig och utvändiga fysiska miljön 

(Gallerian 2013). Punkt och Gallerian är centrumgallerior. 

Erikslund Shopping Center ägs av IKANO Retail Centres och invigdes i 

september 2011. Idag består den av 74 butiker och har en total area på 50 000 

kvm. Erikslund Shopping Center har 3500 parkeringsplatser och 1000 av dessa 

finns i ett parkeringsgarage. (Erikslund Shopping Center 2013). Erikslund 

Shopping Center är ett externt köpcentrum i handelsområdet Erikslund.  
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Hälla Shopping grundades 1985 under namnet Hälla Fackhandel. 2002 köpte 

fastighetsbolaget Eurocommerical Hälla fackhandel och döpte om de till Hälla 

Shopping. Hälla Shopping består idag av ca 15 butiker (Hälla Shopping 2013). 

Hälla Shopping är ett externt köpcentrum i handelsområdet Hälla.  

I Norrköping äger Lundbergs galleriorna Linden, Spiralen, Spiran och Lyckan. 

I dessa finns över 140 butiker och resturanger totalt. De finns även 2000 

parkeringsplatser. Linden invigdes 1977. Lundbergs byggde om gallerian 2004 

med nytt glastak och stora glasfönster mot de olika gatorna för att göra 

lokalerna fräschare. Spiralen invigdes 1967 och köpcentrumet har genomgått 

flera större ombyggnader sedan dess. Lundbergs byggde en stor glasellips 

1999-2000 för att sammankoppla Spiralen 1 och Spiralen 2 (Lundbergs 2013). 

Galleriorna är centrumgallerior. 

I juni 2010 förvärvade Diligentia Galleria Domino av Boultbee. Gallerian hade 

plats för 30 butikslokaler och 15 kontorslokaler. De har sedan dess byggt om 

lokalerna och skapat nya toaletter. Efter detta har flera nya butiker valt att 

etablera sig i gallerian (Diligentia 2013). Domino Galleria är en 

centrumgalleria. 

Mirum Galleria leds av Steen och Ström- koncernen. Gallerian består av 80 

butiker under tak och 1500 p-platser. Gallerians namn var från början Hageby 

centrum och invigdes redan 1966. 2012 byttes namnet till Mirum galleria efter 

att en hel del butiker kommit och gått under 2012. I Februari 1992 byggdes 

gallerian ut så affärsytan blev cirka 7000 kvadratmeter större och under 2010 

gjordes ännu en ombyggnad. (Mirum Galleria 2013). Mirum Galleria ligger i ett 

tättbebyggt område utanför centrum. 

Euro Commercial förvaltar gallerian Ingelsta Shopping som till en början 

endast bestod av ett Ica Maxi stormarknad men har sedan dess under flera år 

byggts ut. Gallerian byggdes ut under 2008-2009 med 16 000 kvm. Gallerian 

har över 50 butiker (Ingelsta Shopping 2013). Ingelsta Shopping är ett externt 

köpcentrum i handelsområdet Ingelsta. 
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3. METOD 

3.1. Deltagare 

Åtta Centrumledare på centrumgallerior och externa köpcentrum i Västerås 

och Norrköping och en fastighetsmarknadsutvecklare svarade på intervjuerna.  

Av dessa var sex män och tre kvinnor med en medelålder på 44 år. 

3.2. Procedur 

Intervjutillfällena bokades via telefon och e-mail. Vid intervjun användes ett 

frågeformulär med påståendena som respondenterna fick kommentera och 

diskutera. Intervjuerna skedde på centrumledarnas kontor. Intervjuerna 

spelades in som röstmemon på våra mobiltelefoner för att lättare kunna återge 

vad som sades vid intervjutillfället och för att ge oss en möjlighet att lyssna om 

på intervjuerna.   

Formuläret med påståenden konstruerades och vid vår första intervju så lät vi 

de granskas av Centrumledare A i Norrköping för att få dennes syn på 

påståendena. Efter centrumledarens åsikter anpassade vi de senare 

intervjuerna. Vi valde att ställa påstående och till varje påstående ha en skala 

mellan 1-5 där respondenterna fick välja om påståendet stämde eller inte. 

Intervjun bestod av 11 påståenden som var konstruerade på detta vis. Detta 

formulär gav vi till centrumledarna i centrumgalleriorna. Påståendeformuläret 

finns bifogat i bilagorna. Till centrumledarna på de externa köpcentrumen så 

gjorde vi ett påståendeformulär med 7 frågor som vi överlämnade vid 

intervjutillfället. Vi valde att anpassa påståendeformulären till de vi skulle 

intervjua på centrumgallerior eller de externa köpcentrumen för att på ett 

bättre sätt få reda på de som vi ville ha svar på. Detta påståendeformulär finns 

också bifogat i bilagorna. Tanken är att förstå situationen utifrån en 

centrumledares perspektiv och vi är medvetna om att deras bild kan vara lite 

vinklad. Vi har valt att inte sammanställa svaren som vi fick in på skala 1-5. Vi 

fick in svar på påståendeformulär från fyra centrumgallerior och vi kände att 

detta inte räckte till för att dra några slutsatser.  

Vi valde även att undersöka bokslut från de företag som förvaltar galleriorna 

och de externa köpcentrumen för att kunna få en mer opartisk bild. Genom 

att använda oss av Business Retriever kunde vi få fram de senaste årens 

bokslut. 



16 

 

3.3. Dataanalys 

Om intervjun genomförs ansikte mot ansikte så finns det en chans att 

intervjuaren kan göra upptäckter i sin undersökning och att personen man 

intervjuar öppnar upp sig på ett bra sätt. En nackdel med intervjuer är att de 

resulterar i att det blir väldigt mycket material att bearbeta vid transkriptionen. 

Det kan också vara svårt att kostnadsberäkna intervjuer i förväg (Gilham 

2008). Vi valde att genomföra intervjuer. Vi genomförde dem ansikte mot 

ansikte för att få en bättre kontakt med respondenterna och för att 

intervjupersonerna skulle öppna upp sig på ett bättre sätt. Vi tror också att det 

är lättare att få reda på centrumledarnas syn på situationen om vi träffas 

ansikte mot ansikte. Då kan vi även skapa oss ett eget intryck av 

respondenterna. 

När en semistrukturerad intervju genomförs så är det på förhand bestämt vilka 

frågor som ska ställas och vilka personer som ska intervjuas. Detta ser till att 

de ämnen som man vill veta mer om tas upp och pratas igenom. När den 

genomförs så försöker intervjuaren att ha en dialog med respondenten istället 

för att bara ha en fråga och ett svar. Vid genomförandet så samlas ofta 

information om personliga åsikter in och detta ska tas med i beräkningen vid 

transkriptionen (Ghauri & Grønhaug 2010). Vi valde att genomföra en 

semistrukturerad intervju för att på ett bättre sätt ta upp och prata om de 

ämnen som vi ville veta mer om. En annan anledning var att vi ville ha en 

dialog med personen som vi intervjua och vi ville göra olika upptäckter när vi 

intervjua personerna.  
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4. RESULTAT 

4.1. Intervjuer med centrumledare i Norrköping.  

Följande text som skrivs i detta avsnitt återger vad centrumledarna har sagt och deras 

åsikter. Årsredovisningarna är tagna från Retriever Business (2013) och siffrorna i 

tabellerna redovisas i tusen kronor (Tkr). När centrumledarna pratar om centrumhandeln 

så syftar de på centrumgalleriorna. 

Centrumledare A. Förvaltar Mirum galleria. 

När de gäller just Norrköping så anser Mirums centrumledare att Norrköping 

hade en kraftig underutvecklad handel för några år sedan. Från 2010 då både 

Mirum galleria och Ingelsta Shopping utökat sina lokaler har väldigt mycket 

hänt och handeln har hamnat i växtverk som de benämns. Det finns inte 

mycket utrymme för nyetableringar. Eftersom marknaden i Norrköping är så 

överetablerad har konkurrensen ökat kraftigt. Främst har konkurrensen ökat 

från Ingelsta Shopping. Något som blir viktigare och viktigare är den totala 

upplevelsen. Centrumledaren vågar inte svara på frågan om deras 

marknadsandelar har ökat de senaste fem åren. Vissa branscher har svårt att 

konkurrera med internet men det kommer förmodligen inte drabba Mirum 

galleria eftersom de kan få in andra hyresgäster.  Internet kommer att fortsätta 

att öka men den ska inte ses som ett hot. ”Vi utvecklar främst upplevesen, bra 

caféer och trevliga miljöer. Det är vi som tar marknadsandelar 

idag.” Centrumledare anser att Mirum galleria är i särklass Norrköpings 

trevligaste galleria. De har en modern struktur och ett butiksutbud som är 

ganska unikt. Miljön och arkitekturen är väldigt spektakulär och modern. De 

finns en hög trivselfaktor i gallerian. De har fått kämpa mycket med att de 

ligger i Hageby som inte har haft ett så bra rykte i Norrköping. Men nu börjar 

de se tydliga tecken på attitydförändringar hos privatpersoner. 

 

Tabell 3:  Mirum galleria 2012 2011 2010 2009 2008 

Omsättning  84 582 79 989 124 031 24 722 

Rörelseresultat (EBITDA)  21 641 22 273 97 802 5034 

Rörelseresultat (EBIT)  -30 905 -329 184 97 802 -165 593 

Resultat e. fin. kostnader  -59 059 -341 235 90 391 -181 761 

Årets resultat  -40 256 -314 405 94 429 -176 351 
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Summa tillgångar  912 016 950 028 1 209 745 628 055 

Nettomarginal (%)  -83,12 -506,14 339,98 -821,82 

Likviditetsgrad (%)  51,05 102,85 127,47 4,11 

Soliditet (%)  2,56 1,64 9,36 0,99 

I tabell 3 kan vi se att omsättningen sedan 2009 har sjunkit och Mirum gör 

väldigt stora nedskrivningar och avskrivningar under 2010. De har ett negativt 

resultat efter finansiella kostnader vilket beror på stora avskrivningar och stora 

räntekostnader. Den låga soliditeten tyder på att de har mycket lån. Efter 

ombyggnaden 2010 har nettomarginalsiffrorna inte varit så bra.  

Centrumledare B. Förvaltar Domino galleria.  

Situationen för Domino galleria har blivit bättre de senaste åren. De har nu 

nått en topp och de börjar gå neråt igen. Centrumledaren menar att 

Norrköping är en för liten stad för att ha tre stora handelsplatser och området 

är överetablerat. En del butikskedjor förekommer på samtliga handelsplatser 

vilket bidrar till att de tar konsumenter av varandra. Konkurrensen har ökat 

sedan Mirum Galleria byggdes om och nu ligger all handel och skaver mot 

varandra. Domino har tagit tillbaka några marknadsandelar sedan 2010 då de 

upplevde situationen som tuff, i samband med utbyggnader som gjordes på 

andra handelsplatser. 

Det händer mycket på marknaden just nu och centrumhandeln står och 

stampar lite. Externhandel samt internethandel är mer innovativ och en 

utveckling av centrumhandeln är nödvändig. Internethandeln tros inte påverka 

deras galleria i så stor mån, men att de möjligen tar lite av marginalerna. 

Centrumledaren vågar inte påstå att framtiden för gallerian ser ljus ut med 

motiveringen att de externa handelsplatserna ständigt bygger ut och då blir det 

svårare att locka kunder. 

 

Tabell 4: Domino galleria 

 

2012 2011 2010 2009 2008 

Omsättning  37 395 13 820   

Rörelseresultat (EBITDA)  15 557 4 168   

Rörelseresultat (EBIT)  -2 733 4 168   

Resultat e. fin. kostnader  -15 079 12 266   

Årets resultat  -9 765 -10 402   
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Summa tillgångar  372 645 364 638   

Nettomarginal (%)  -40,32 -88,76   

Likviditetsgrad (%)  22,66 7,70   

Soliditet (%)  11,23 9,52   

Tabell 4 visar att under 2010 har Domino gallerian byggts om och därför inte 

kunnat utnyttja sin fulla potential. Det negativa resultatet kan bero att de 

betalat höga räntekostnader. Likviditetsgraden ligger under 100 % och det 

beror på att de får in hyrorna i förskott vilket skapar skulder. Ägarna har 

förmodligen skjutit in mer eget kapital eftersom soliditeten har ökat.  

Centrumledare C. Förvaltar Ingelsta Shopping. 

Ingelsta Shopping har en fantastisk situation. ”Vi har ett väldigt angenämnt 

problem och det är att vi är för små. Vi har 10-15 hyresgäster som knackar på 

dörren och vill hyra en lokal av oss”. De har börjat titta på att bygga ut igen 

och dessa planer kan sättas igång inom en snar framtid. Utvecklingen är 

positiv och det finns ingen tendens till att den kommer att vända. De har en 

stadig tillväxt av besökare med undantag för 2009. Mirum Galleria byggdes ut 

2009 och då var människor nyfikna på att se hur ombyggnaden blev. Ingelsta 

Shopping marknadsområde är stort och sträcker sig inte bara inom 

Norrköping. Under vardagar är den största delen av besökarna från 

Norrköping men under helgerna är det väldigt många från andra städer. Många 

kunder kommer från södra Sörmland, norra Östergötland och kringliggande 

kommuner. Marknadsandelarna bedöms ha ökat kraftigt från 2009 då de hade 

20 butiker och nu 2013 har de 50 stycken. 

Vad gäller centrumgalleriorna vill inte centrumledaren se dem som en 

konkurrent. Centrumhandeln är ett komplement och Norrköping gynnas av 

att båda går bra. Ingelsta Shopping är en destination dit familjer åker och 

handlar och de yngre som är ute efter mode åker och handlar i centrum. 

Centrumledaren ser inte heller att centrumhandeln påverkas allvarligt av 

konkurrenssituationen. Mirum gallerian och Ingelsta Shopping konkurrerar 

om samma kunder men Ingelsta Shopping går vinnande ur kampen om 

kunderna. Centrumledaren lägger även till att Mirum Galleria har det tufft och 

inte går särskilt bra.   

Framtiden ser mycket ljus ut och de finns inte några tendenser till att det ska 

gå sämre. De tror mycket på butiker som är föränderliga. Butiker som kan 
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ändras på, byta plats på kassan och ändra färg på väggarna smidigt. Dessa 

butiker ska kunna hyras ut under kort tid då nya produktlanseringar sker. 

Handeln om 10 år kommer vara oförändrad och att det kommer dröja innan 

något drastiskt händer med centrumhandeln. 

 

Tabell 5: Ingelsta Shopping 
2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 

Omsättning 68 219 68 266 61 208 40 490 28 021 

Rörelseresultat (EBITDA) 39 038 37 099 32 340 23 494 15 135 

Rörelseresultat (EBIT) 33 785 31 893 27 136 22 857 14 498 

Resultat e. fin. kostnader 9 075 7 224 3 869 4 838 9 183 

Årets resultat 6 678 5 322 4 156 3 616 6 601 

Summa tillgångar 478 056 484 374 490 265 450 767 294 430 

Nettomarginal (%) 13,3 10,58 6,32 11,95 32,77 

Likviditetsgrad (%) 56,41 69,29 5,27 65,43 305,81 

Soliditet (%) 2,15 3,84 2,43 1,47 1,86 

Detaljhandelsomsättning 820 000 788 000 798 000 694 000 565 000 

Besökare 2 700 2 650 2 700 2 600 2 000 

Ingelsta Shopping detaljhandelsomsättningen och besökare visas i Tabell 5. 

Sedan ombyggnaden 2009 har omsättningen ökat. Och årets resultat har ökat 

för varje år sedan ombyggnaden. Nettomarginalen har också ökat sedan 2009. 

Ingelsta Shopping har rätt höga räntekostnader men företaget har en positiv 

utveckling. Gallerians egna siffror visar att detaljhandelsomsättningen har ökat 

och även antalet besökare.  

Centrumledare D. Förvaltar galleriorna Linden, Spiralen, Spiran och 

Lyckan.  

Situationen för våra centrumgallerior kan bli bättre tycker centrumledaren och 

den var bättre för några år sedan. Det som är positivt är att de har ett bra 

utbud av butiker och det finns ett behov av att ha trevliga små butiker. Mycket 

går att förenkla genom att lyssna på kunderna. Konkurrensen har exploderat 

de senaste åren och de kan inte sätta sig ner och vara nöjda utan de måste 

fortsätta att utveckla gallerian. Marknaden anses inte vara överetablerat i 

Norrköping men de känner att konkurrensen är stor. Centrumledaren vill inte 
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uttala sig om de tappat eller vunnit marknadsandelar. Men menar att det är 

tufft och människor blir mer och mer kräsna. De jobbar mycket med att 

utveckla de gamla byggnaderna i centrum och anser att det finns både för och 

nackdelar. Det kan vara svårt att utöka lokalerna och ibland vara knappt om 

plats men det blir fina lokaler och kommande A-lägen. Internethandeln har de 

inte börjat märka av och det är inte något de oroar sig över. Centrumledaren 

tror att människor alltid kommer vilja ta och känna på varorna innan de köper 

även om vissa butiker kommer gå sämre så tror centrumledaren att de 

kommer kunna hitta nya butiker att ersätta dem med. 

 

Tabell 6: Lundbergskoncernen 
2012 2011 2010 2009 2008 

Omsättning  1 077 532 983 693 916 121 930 961 

Rörelseresultat (EBITDA)  289 930 268 776 230 054 356 954 

Rörelseresultat (EBIT)  220 869 215 863 184 716 312 584 

Resultat e. fin. kostnader  90 034 64 071 49 612 238 071 

Årets resultat  61 494 44 989 34 372 182 969 

Summa tillgångar  4 479 513 4 815 000 4 515 392 4 445 082 

Nettomarginal (%)  8,36 6,52 5,43 25,58 

Likviditetsgrad (%)  63,54 205,98 706,18 212,46 

Soliditet (%)  12,54 10,39 10,08 13,97 

Lundbergs-koncernen där galleriorna Linden, Spiralen, Spiran och Lyckan 

ingår kunde inte särredovisa årsredovisningarna för de olika galleriorna.  Men 

koncernen har haft en stabilt ökad omsättning de senaste åren som visas i 

tabell 6.  

Fastighets och marknadsutvecklare E.  

När Fastighets och marknadsutvecklare E pratar om centrumhandeln i 

Norrköping är det de 5 galleriorna i centrum som avses. De är Domino, 

Linden, Spiralen, Spiran och Lyckan. Det är ofta dessa gallerior som kommer 

med nya produkter och tjänster. Situationen övertid för köpcentrumen har 

varit bra men den har inte varit felfri. De har tappat volym och besökare 

succesivt till Ingelsta Shopping sedan utbyggnaden. Ingelsta Shopping har tagit 

stora volymer på marknaden. 
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Konkurrensen om handeln i Norrköping har ökat markant under de senaste 

åren. ”I Norrköping finns det tre handelsområden och det brukar i vanliga fall 

bara vara två i en stad av den här storleken”. Både Mirum Galleria och Ingelsta 

Shopping har utökat sina gallerior. Främst är det Ingelsta Shopping som har 

tagit konsumenter från centrum. Mirum galleria har det tufft och går inte 

speciellt bra. Mirum galleria har svårt att locka till sig nya besökare och 

hyresgäster. 

En framtida utmaning för handelsområdena är att anpassa sig till den ökade 

internethandeln. Just nu är det främst specifika branscher som har påverkats 

men det kan bli allt vanligare med den nya generationens vana att handla över 

internet. Internethandeln har fortfarande ett stort problem med returer och 

här har handelsplatserna fortfarande ett övertag. Många ser internet som en 

motståndare men den moderna handlaren ser internet som en möjlighet. 

Centrumhandeln behöver inte oroa sig för att internethandeln ska påverka 

dem i så stor utsträckning. De bör i så fall oroa sig mer för Ingelsta Shopping. 

Norrköping kommer nog inte inom en överskådlig framtid få några 

nyetableringar. Fastighets och marknadsutvecklare E kan inte se något nytt 

område på bra många år och uppskattar att centrumhandeln har tappat 5 % av 

deras omsättning till Ingelsta Shopping. 

4.2. Intervjuer med centrumledare i Västerås.  

Följande text som skrivs i detta avsnitt återger vad centrumledarna har sagt och deras 

åsikter. Årsredovisningarna är tagna från Retriever Business (2013) och siffrorna i 

tabellerna redovisas i tusen kronor (Tkr). När centrumledarna pratar om centrumhandeln 

så syftar de på centrumgalleriorna. 

Centrumledare F. Förvaltar Punkt och Gallerian. 

Centrum har hamnat i ett prekärt läge sen Erikslund Shopping Center har 

öppnat. De har tagit en hel del av galleriornas besökare. Det är också mycket 

nyhetens behag med att Erikslund Shopping Center har öppnat och många är 

nyfikna på att besöka Erikslund Shopping Center. HUI gjorde 2012 en nöjd 

kundundersökning. Centrumledaren säger att om Västerås centrum jämförs 

med andra städer där externa köpcentrum har etablerats så har Västerås 

centrum klarat sig relativt bra. Erikslund Shopping Center har mer folk på 

helgerna och centrum har mer folk i veckorna. ”Det är en extrem 

överetablering i Västerås”. Västerås har sju gallerior i centrum, Erikslund 

Shopping Center och externhandelsplatsen Hälla Shopping. Centra och Sigma 
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är under ombyggnad och gallerian i Skrapan har bytt från butiksverksamhet till 

kontor istället och så finns postgallerian. När kvarteret Igor byggdes om så 

blev det ett jättelyft för hela staden. I Västerås finns det något som heter 

Västerås Citysamverkan och det är ett samarbeta mellan kommunen och 

fastighetsägarna i centrum. Västerås har också blivit nominerad till årets 

stadskärna 2013. Vidare så försöker galleriorna tillsammans att locka in folk till 

centrum men när de väl är där så konkurrerar de olika galleriorna om 

kunderna. Det är svårt att säga om internethandeln har påverkat negativt men 

centrumledare tror att så är fallet. Centrumhandeln kommer nog komma 

tillbaka och gå bättre men det kommer nog aldrig bli som det var innan 

Erikslund Shopping Center öppnade. Både centrumhandeln och Erikslund 

Shopping Center är beroende av varandra och måste hitta ett sätt att samverka 

menar centrumledaren.  

 

Tabell 7: Punkt  

 

2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 

Omsättning 52 782 6 602    

Rörelseresultat (EBITDA) 29 568 4 442    

Rörelseresultat (EBIT) 29 568 3 926    

Resultat e. fin. kostnader 78 300    

Årets resultat 242 166    

Summa tillgångar 530 694 513 455    

Nettomarginal (%) 0,15 4,54    

Likviditetsgrad (%) 69,06 25,57    

Soliditet (%) 6,1 0,05    

Punkt fick en ny ägare 2011 och siffrorna som redovisas i tabell 7 för 2011 

bygger på en kortare tid än ett år.  Punkt har höga räntekostnader på sina lån. 

Årets resultat är positivt även om det inte är med mycket. Årets resultat är 

högre än resultat e. fin. kostnader för att bokslutsdispositioner har gjorts.  

 

Tabell 8: Gallerian 

 

2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 

Omsättning 39 294 4 976    
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Rörelseresultat (EBITDA) 17 496 2 593    

Rörelseresultat (EBIT) 17 496 2593    

Resultat e. fin. kostnader -2 359 137    

Årets resultat -1 687 76    

Summa tillgångar 373 035 359 995    

Nettomarginal (%) -6 2,75    

Likviditetsgrad (%) 92,71 23,78    

Soliditet (%) 5,22 0,04    

Gallerian fick en ny ägare 2011 och siffrorna som redovisa i tabell 8 för 2011 

bygger på en kortare tid än ett år. Även räntekostnaderna för lån på gallerian är 

höga. Även hos gallerian är årets resultat högre än resultat e. fin. kostnader 

därför att bokslutsdispositioner har genomförts. 

Centrumledare G. Förvaltar Kvarteret Igor 

Situationen för centrumhandeln i staden är egentligen ganska tuff idag och har 

varit så de senaste åren. ”Detta beror väldigt mycket på konkurrens internt i 

staden för det finns ju totalt 7 gallerior. Sen har Erikslund kommit till och ökat 

konkurrensen.” Men handeln har flyttat över till Kvarteret Igor från andra 

gallerior i staden enligt centrumledaren. . Det beror på att Kvarteret Igor har 

total renoverat sin galleria och hade nyöppning i september 2010. Kvarteret 

Igor samarbetar med andra gallerior och kommunen i staden för att göra 

centrum mer attraktivt. Det är fortfarande attraktivt att inneha lokaler i 

centrum. Centrum kommer nog alltid vara attraktiva för kunden. 

Internethandeln påverkar dem nog negativt även om det är svårt att veta. 

Centrumledaren tror på en ljus framtid för centrum handeln även om 2012 var 

ett dåligt år. 

 

Tabell 9: Kvarteret Igor  

 

2012 2011 2010 2009 2008 

Omsättning  48 944 26 255 3 653  

Rörelseresultat (EBITDA)  31 239 9 743 -105  

Rörelseresultat (EBIT)  27 076 8 439 -432  

Resultat e. fin. kostnader  22 195 5 135 -432  



25 

 

Årets resultat  16 154 3 673 -319  

Summa tillgångar  570 916 446 896 274 178  

Nettomarginal (%)  45,35 19,56 -11,83  

Likviditetsgrad (%)  60,26 231,67 9,02  

Soliditet (%)  54,69 49,28 78,41  

Kvarteret Igor nyinvigdes september 2010 efter en helrenovering av gallerian 

men delar av gallerian var öppen redan 2009. Omsättningen för 2009 som 

visas i tabell 9 är så pass låg för att stora delar av gallerian byggdes om.  Efter 

ombyggnaden har såväl omsättning som årets resultat ökat. Gallerian har även 

en bra nettomarginal och soliditet.  

Centrumledare H. Förvaltar Hälla Shopping.  

Hälla Shopping har numera en mer ”normal omsättning” enligt 

centrumledaren. Tidigare så var omsättningen extremt bra därför att Hälla 

Shopping var ensamt externt köpcentrum i Västerås. Det är svårt att säga om 

marknadsandelarna har ökat men omsättningen har gått ner med 23 % sedan 

IKEA öppnade. Men omsättningen är numera på väg tillbaka även om det går 

sakta. Centrumledaren säger att konkurrensen definitivt har ökat och de gäller 

för hela landet. I Västerås idag så fattas det en köpkraft på hela 2 miljarder för 

att täcka den handelsyta som finns i Västerås idag. Sedan IKANO byggde nytt 

för några år sedan så tjänar ingen i sällanköpshandeln pengar idag. Framtiden 

ser bra ut men det tar lång tid att åstadkomma förbättringar och förändringar. 

I Västerås finns det planer att de ska byggas bostäder i östra sidan av staden 

och det är där som Hälla Shopping ligger.  

 

Tabell 10: Hälla Shopping 

 

2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 

Omsättning 19 315 23 973 23 099 22 474 21 456 

Rörelseresultat (EBITDA) 10 540 14 885 14 129 14 577 13 891 

Rörelseresultat (EBIT) 8 780 13 125 12 369 12 817 12 131 

Resultat e. fin. kostnader 494 5 297 5 028 4 349 3 035 

Årets resultat 268 3 903 3 703 3 459 2 185 

Summa tillgångar 178 165 178 254 184 315 185 458 185 572 

Nettomarginal (%) 2,56 22,10 21,77 19,35 14,15 
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Likviditetsgrad (%) 109,61 66,8 126,83 123,12 114,95 

Soliditet (%) 3,21 2,52 3,74 7,72 6,17 

I tabell 10 visar det sig att Hälla Shopping har haft positiva resultat med god 

nettomarginal sedan 2008. En tydlig nedgång kan ses efter det att IKEA 

flyttade till Erikslund under 2012 och omsättningen och nettomarginalen har 

under denna period minskat. 

Centrumledare I. Förvaltar Erikslund Shopping Center. 

Erikslund Shopping Center går väldigt bra och besökarantalet har ökat det 

första kvartalet i år jämfört med tidigare år. Under 2011 hade Erikslund 6 

miljoner besökare och en detaljhandelsomsättning på 658 Mkr exklusive 

IKEA och Citygross. Erikslund har svårt att konkurrera med närheten till 

centrum eftersom de ligger en bit utanför citykärnan men Erikslund försöker 

lansera sig som en Shoppingdestination istället. Innan Erikslund öppnade så 

hade inte centrumhandeln någon egentlig konkurrens. ”Erikslund är nog mer 

en konkurrent för centrum än tvärtom”. Erikslund vill konkurrera med 

externa köpcentrum i t.ex. Borlänge, Eskilstuna och till viss del Stockholm. I 

Västerås är de ett försäljningsindex på 155 när det kommer till 

sällanköpsvaruhandel. Det betyder att det kommer väldigt mycket människor 

som bor utanför kommunen hit och handlar. Det gynnar både 

centrumhandeln och den externa handeln. 

 

Tabell 11: Erikslund Shopping Center 

 

2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 

Omsättning  31 968 82   

Rörelseresultat (EBITDA)  13 695 82 -1  

Rörelseresultat (EBIT)  4 593 82 -1  

Resultat e. fin. kostnader  -30 216 -6 750 -1 072  

Årets resultat  -22 243 -4 974 -790  

Summa tillgångar  848 127 465 680 144 855 87 250 

Nettomarginal (%)  -94,25    

Likviditetsgrad (%)  61,19 12,3 7,24 2,01 

Soliditet (%)  0,15 0,03 0,08 0,11 
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Detaljhandelsomsättning  658 000    

Besökare  6 000    

Erikslund öppnade i september 2010. Så 2011 är första året som gallerian var 

igång ett helt år. Gallerian har ett negativt resultat e. fin kostnader men ett 

högre årets resultat och detta beror på bokslutsdispositioner. De har höga 

räntekostnader på lån men det kan bero på att de har haft stora initiala 

investeringar. 
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5. DISKUSSION  

Sammanfattningsvis så visar det sig att det råder en överetablering av 

centrumgallerior i Västerås och i Norrköping så har konkurrensen ökat 

markant de senaste åren. Städerna visar en tendens till att ett externt 

köpcentrum har vuxit sig större och tagit marknadsandelar av 

centrumgalleriorna och de övriga externa köpcentrumen. I båda städerna ser 

de externa köpcentrumen centrumgalleriorna som ett komplement till deras 

handel men centrumgalleriorna ser de externa köpcentrumen som en 

konkurrent.   

I Västerås så började Kvarteret Igor byggas om under 2009 och stod klart i 

september 2010. Det har varit en lyckad ombyggnad enligt årsredovisningen 

och centrumledarna. Ombyggnationen har varit ett lyft för hela centrum och 

den har gjort centrum mer konkurrenskraftigt och kvarteret Igor har tagit 

kunder av de andra galleriorna enligt centrumledare G. I Västerås så anser man 

att det råder en överetablering av centrumgallerior och i Norrköping så är man 

oeniga om det råder en överetablering eller inte. Centrumledare H säger att det 

saknas en köpkraft på 2 miljarder i Västerås för att täcka den handelsyta som 

står tom idag.  Backemar (2010) menar att det råder en överetablering i Sverige 

därför att man räknar in alla butiksytor även de som är omoderna och 

orationella. Om detta stämmer så borde det råda en överetbalering i Västerås 

därför att butiksytorna är omoderna och orationella. Vi anser att detta 

resonemang kan stämma eftersom tre gallerior är under ombyggnad i Västerås 

och då får vi anta att dessa ska göras modernare.  

Centrumgalleriorna arbetar gemensamt för att få människor att besöka 

centrum men när de väl är där så konkurrerar de om dem. Centrumgalleriorna 

arbetar också mycket med att vara moderna och är väldigt flexibla i att byta 

koncept om inte något passar. Detta visar sig genom alla ombyggnationer som 

sker just nu i Västerås centrum. Det är också svårt att definitivt veta om 

internethandeln har påverkat centrumgalleriorna och de externa köpcentrumen 

men de är eniga om att den antagligen har det. Centrumgalleriorna är överens 

om att det är tufft för handeln just nu men att det kommer bli bättre även om 

det nog inte kommer bli så bra som innan Erikslund Shopping Center 

öppnade. Centrumledarna ser ljust på handeln i framtiden även om 2012 har 

varit ett dåligt år. I Sverige så har det börjat bildas föreningar som värnar om 

citykärnan och de är ofta dessa som har hand om centrumledningen (Forsberg 

et. al. 1999). Centrumledare F berättar att i Västerås centrum så finns det något 
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som heter Västerås Citysamverkan och de har hand om centrumledningen för 

Västerås. Det är ett samarbete mellan kommunen och fastighetsägarna. De gör 

ett bra jobb och de visar sig genom att Västerås har blivit nominerat till årets 

stadskärna 2013.  

Sedan Erikslund Shopping Center öppnade 2010 så har de tagit andelar av 

centrumhandeln enligt centrumledare F. De har även tagit andelar av Hälla 

som är det andra externa köpcentrumet i Västerås. Det styrks av att besökarna 

hos Erikslund har ökat under det första kvartalet 2013 och att Hälla har tappat 

23 % av sin omsättning sedan Erikslund Shopping Center öppnade och IKEA 

flyttade dit. Men omsättnigen för Hälla är sakta på väg tillbaka och de har haft 

fina siffror i sin årsredovisning. Däremot så visar det sig i årsredovisningen för 

Erikslund Shopping Center att de ännu inte har ett plus i resultat för 

förvaltningen. Erikslund dras med stora räntekostnader sedan nybyggnationen. 

En anledning till detta kan vara att de har haft stora initiala kostnader vid 

etbaleringen och tagit stora lån. 

I Norrköping så är centrumledarnas syn på galleriornas situation för det mesta 

överensstämmande. Centrumledarna är eniga om det inte kommer att byggas 

mycket nytt inom en överskådlig framtid därför att konkurrensen är så hård. 

Marknaden har under de senaste åren förändrats mycket eftersom både 

Ingelsta Shopping och Mirum galleria har byggts ut. Centrumgalleriorna har 

alltid varit starka i Norrköping men på senare år har konkurrensen om 

kunderna ökat markant. De som går bäst är Ingelsta Shopping och 

årsredovisningar de senaste åren visar en positiv trend med högre resultat för 

varje år. Sedan utbyggnaden har omsättningen ökat och planer på att bygga ut 

Ingelsta Shopping har påbörjats. Galleriorna i centrum ser framtiden som ljus 

även fast de menar att de tappat marknadsandelar till Ingelsta Shopping. 

Tidigare fanns de inte några naturliga konkurrenter för centrumgalleriorna och 

det är naturligt att de tappat lite marknadsandelar i och med att Ingelsta 

Shopping och Mirum galleria har byggts ut.  

Många av centrumledarna menar att nyligen utbyggda Mirum galleria har det 

tufft även om de tagit marknadsandelar från centrumgalleriorna. Marknaden 

var tuff redan innan utbyggnaden av Mirum galleria och de menar att det blivit 

ännu tuffare nu. Centrumledaren för Mirum galleria medger att de inte fick 

den start de var ute efter men att de i dagsläget växer. Centrumledaren menar 

att det börjar ske en attitydförändring hos Norrköpings invånare och att fler 

besöker gallerian. Mirum gallerians årsredovisningar har sedan utbyggnaden 

inte varit vad de hoppades på. 
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Om man jämför omsättningsutvecklingen i Västerås och Norrköpings under 

2011 så visar det sig att den är 0 % i Norrköping och +7% i Västerås. 

Norrköping har 106 i handelsindex och Västerås har 131. Detta blev vi lite 

förvånade över men det kanske är så att Norrköping utsätts för mer 

konkurrens. Denna konkurrens skulle i så fall komma från Linköping som är 

en större stad och bara ligger en halvtimmes bilfärd från Norrköping. Den 

gemensamma synen på internethandeln är att den inte har påverkat 

centrumgalleriorna och de externa köpcentrumen i så stor utsträckning än. Det 

är mer enstaka kedjor som påverkats och de tror också att internethandeln 

kommer att påverka dem mer om några år och att de måste anpassa sig till 

denna förändring. Men en undersökning som Svensk Handel (2010) 

genomförde visade att 39 % av svenska handlare upplevde en ökad 

konkurrens från e-handeln. Vi tycker att det är intressant att synen mellan 

centrumledare och butiksägarna skiljer sig åt.  

I Norrköping så har Ingelsta Shopping vuxit sig större och tagit 

marknadsandelar av centrumgalleriorna och Mirum galleria. I Västerås har 

Erikslund Shopping Center vuxit sig större och tagit marknadsandelar av 

centrumgalleriorna och Hälla Shopping. Något som vi tycker är intressant är 

att Ingelsta Shopping och Erikslund Shopping Center var de enda som delade 

med sig av sina omsättningssiffror och siffror för besökare. Bergström (2000) 

menar att när det sker en nyetablering av ett externt köpcentrum så leder det 

till en ökad konkurrens för redan befintlig handel. Det externa köpcentrumet 

som har vuxit sig större i båda städerna i är det som har nyetablerat sig de 

senaste åren. Detta har lett till att konkurrensen för redan befintliga handel har 

ökat. Bergström och Fölster (2010) menar att en negativ effekt av en 

nyetablering blir att fler handlare får dela på en konsumtion som inte ökar. 

Denna negativa effekt är precis vad som har inträffat och det har lett till att 

flera centrumgallerior i både Västerås och Norrköping är under ombyggnad 

eller har byggts om de senaste åren. Vi förväntade oss inte heller att 

centrumgalleriorna ser externa köpcentrum som en konkurrent och externa 

köpcentrum ser centrumgalleriorna som ett komplement till deras handel. De 

externa köpcentrumen ser i första hand externa köpcentrum i andra städer 

som de största konkurrenterna även om de också konkurrerar med 

centrumgalleriorna.  

Reliabilitet är ett mått som visar om ett tillvägagångsätt kan upprepas vid ett 

senare tillfälle och ge samma resultat (Bell 2006). Vi anser att reabiliteten i vår 

uppsats är låg. Vi har intervjuat nio personer om deras syn på situationen idag. 
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Om någon annan skulle ställa exakt samma frågor till samma personer om t.ex. 

ett år så skulle de förmodligen få ett helt annat resultat. De skulle förmodligen 

få ett annat svar därför att branschen förändras hela tiden och situationen ser 

antagligen annorlunda ut. Siffrorna från årsredovisningarna skiljer sig också 

från år till år så om ett år ser dessa också helt annorlunda ut. Validitet är ett 

mått som mäter om man har mätt eller beskriver det som man vill att man ska 

mäta eller beskriva (Bell 2006). I vår uppsats är validiteten medel. Vi tycker att 

vi har mätt och fått fram det som vi ville ha svar på i frågeställningarna och 

syftet. Men svaren på frågorna i intervjuerna har också lett till att vi har 

beskrivit andra saker än det vi hade förväntat oss från början. Det 

representativa urvalet får anses vara högt. Vi har valt ut nio personer som 

jobbar som centrumledare i Västerås och Norrköping. Dessa ger en bra bild av 

vad hela populationen har för syn på situationen. För i vårt fall så är 

populationen centrumledarna.  

En styrka är att vi har haft två jämnstora städer att jämföra med varandra sett 

till antalet invånare. En svaghet är att vi bara har fått tag på omsättningssiffror 

för handeln och besökare för två olika externa köpcentrum. 

Förslag till vidare forskning är att undersöka butiksägarnas syn på situationen 

för att få en bättre helhetsbild av handeln i städerna.  
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Bilaga 1: Påståenden till centrumledarna på 
Centrumgalleriorna. 

Situationen för centrumhandeln idag är väldigt bra. 

Stämmer      Stämmer inte 

1 2 3 4 5 

 

Kommentar: 

_____________________________________________________________ 

Konkurrensen från annan handel har ökat de senaste 5 åren. 

Stämmer      Stämmer inte 

1 2 3 4 5 

 

Kommentar: 

_____________________________________________________________ 

Våra marknadsandelar har ökat de senaste 5 åren. 

Stämmer      Stämmer inte 

1 2 3 4 5 

 

Kommentar: 

_____________________________________________________________ 

Att inneha lokaler i centrum är väldigt attraktivt. 

Stämmer      Stämmer inte 

1 2 3 4 5 

 

Kommentar: 

_____________________________________________________________ 

Centrumledarna och butikerna har ett bra samarbete. 
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Stämmer      Stämmer inte 

1 2 3 4 5 

 

Kommentar: 

_____________________________________________________________ 

Vårt företag följer utvecklingen av handeln och har en modern produkt. 

Stämmer      Stämmer inte 

1 2 3 4 5 

 

Kommentar: 

_____________________________________________________________ 

Centrumhandeln är nyskapande och kreativ. 

Stämmer      Stämmer inte 

1 2 3 4 5 

 

Kommentar: 

_____________________________________________________________ 

Event ger en positiv effekt för försäljningen. 

Stämmer      Stämmer inte 

1 2 3 4 5 

 

Kommentar: 

_____________________________________________________________ 

Internethandeln påverkar oss väldigt negativt. 

Stämmer      Stämmer inte 

1 2 3 4 5 
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Kommentar: 

_____________________________________________________________ 

 

Bilaga 2: Påståenden till centrumledarna på de externa 
köpcentrumen. 

Situationen för externa köpcentrum idag är väldigt bra. 

_____________________________________________________________ 

Våra marknadsandelar har ökat de senaste 5 åren. 

_____________________________________________________________ 

Konkurrensen från centrumhandeln har ökat de senaste 5 åren 

_____________________________________________________________ 

Vårt företag följer utvecklingen av handeln och har en modern produkt. 

_____________________________________________________________ 

Externa köpcentrum är nyskapande och kreativ. 

_____________________________________________________________ 

Framtiden för externa köpcentrum ser ljus ut. 

_____________________________________________________________ 

Hur tror du att handeln ser ut om 10 år? 

_____________________________________________________________ 



 

 

 


