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Förord

Det här examensarbetet är skrivet som en del av magisterutbildningen för Fysisk Planering vid Blekinge Tekniska
Högskola. Arbetet är författat av Jenny Pettersson och utgör 20 akademiska poäng, motsvarande 20 veckors arbete.
Uppsatsen är en analys av handeln i Helsingborgs Norrcity och det externa köpcentret Väla och har skrivits i samar-
bete med Helsingborgs Stad. Jan-Evert Nilsson vid Blekinge Tekniska Högskola har fungerat som handledare för
arbetet och kontaktperson på Stadsbyggnadskontoret i Helsingborg har varit Ralph Blomqvist.

Rekryter på Gräsviks regemente, numera Blekinge Tekniska Högskola
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Bakgrund
Handel är en komplex fråga som berör och berörs av många olika delar av den fysiska planeringen. Handels-
strukturen i Sverige har förändrats radikalt under de senaste tre-fyra decennierna. Centrala gator har gjorts om till
gågator, nya stora handelscentra har etablerats och utvecklats i externa lägen och de små grannskapsbutikerna har
blivit allt färre. I takt med omstruktureringen av samhället i stort och förändringen av handelsstrukturen har även
köpvanorna förändrats. Affärer och områden blir nu allt mer nischade och öppettiderna utökas för att möta konkurrens
och nya behov, till följd av ändrade arbetsmönster. Handelscentra är inte statiska utan förändras hela tiden. Inte minst
påverkar olika handelsplatser varandra. På senare tid har allt fler insett och uppmärksammat hur mycket strukturom-
vandlingen har inverkat på livet och miljöerna i våra städer och omgivningar. Bl.a. den holländske arkitekten Rem
Koolhaas anser att handeln har ”infiltrerat, koloniserat eller ersatt alla andra former av stadsliv (Wallin, sid. 1, 2002)”.
Handel utgör en betydande del av stadsplaneringen och för att kunna planera för handelsplatser som en del i staden
är det viktigt att förstå hur de fungerar.

Problemformulering
Liksom städerna formas av handeln skapar de också förutsättningarna för den. En stads eller orts läge, dess trafik-
förutsättningar, bostadslägen och invånarnas sammansättning gällande t.ex. ålder, inkomst och bilinnehav, bidrar
alla till att bestämma handelsplatsernas läge, struktur och sortiment. Detsamma gäller för handeln som med sitt
utbud och struktur kan stärka eller minska stadens tillväxt och attraktionskraft. Köpcenter har kommit att bettraktas
som ett hot mot stadskärnan. Detta har blivit tydligare under de senaste femton åren då strukturen på externa handels-
platser alltmer börjat likna traditionell stadshandel. Ett av dessa externa köpcenter är Väla i Helsingborg. Det centrala
kommersiella centret i samma stad är Norrcity. Vilken utsträckning externhandeln konkurrerar eller kompletterar med
handeln i stadskärnan beror på hur den är strukturerad och vilken kundkrets den har. Därför kommer en analys av det
Norrcity och Väla att genomföras. Tyngdpunkten ligger på handelsstruktur och kundkrets. Detta för att kunna fastställa
om de båda handelsplatserna kompletterar eller konkurrerar med varandra.

Syfte
Huvudsyftet med examensarbetet är att studera utvecklingen på Väla köpcenter och Helsingborgs stadskärna och
om det finns någon strukturmässiga skillnader mellan de båda platserna.

Avgränsning
Handel är en mycket komplex fråga och avgränsningen är därför viktig för att analysen och förslagen ska bli tydliga.
Examensarbetet analyserar utvecklingen och den nutida situationen på två handelsplatser i Helsingborg. Som exem-
pel har stadens två stora handelsområden Norrcity och Väla valts. Norrcity är, som namnet anger, den norra delen av



7

Helsingborgs centrum. Det är den äldsta delen
av staden och också det som brukar räknas som
det egentliga stadscentret, vilket är det huvud-
sakliga skälet till avgränsningen. Området av-
gränsas av S:t Jörgens plats i norr, Fågelsångs-
gatan - Södra Storgatan i öster, Trädgårdsgatan
i söder och Järnvägsgatan - Drottninggatan i väs-
ter och är ca 21 ha stort. Inom Norrcity fanns i
april 2002 ca 285 butiker och ca 60 serveringar.

Det andra planområdet är Väla köpcenter som
ligger ca 5,5 km nordost om stadskärnan. Den
geografiska avgränsningen med vägar inom om-
rådet och det faktum att Väla delar en relativt stor
del av sina kunder(ca 40 %) med IKEA, gör att
även denna etablering räknats in i Väla handels-
plats. Väla Centrum har genomgått en utveck-
ling under senare år som har gjort att det alltmer
liknar ett traditionellt stadscentrum. Därför är en
jämförelse och analys av de båda handels-
platserna intressant ur planeringssynpunkt. Inget
liknande handelsområde finns inom kommunen.
I detta arbete koncentreras uppmärksamheten
till butikstrukturen i den del av köpcentret som
består av många olika butiker. IKEA har inte stu-
derats ingående eftersom det inte har liknande
struktur som ett stadscentrum, men har tagits
med för att det tjänar som ett komplement och
en magnet för besökare till Väla. Sammanlagt

upptar hela Väla handelsplats (inkluderat IKEA och parkeringar) ca 23 ha. Av denna yta utgör IKEA:s byggnader ca 1,5
ha och Väla centrums ca 4,4 ha. Hela handelsplatsen (inklusive IKEA) omfattar ca 96 butiker och nio serveringar.
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Uppsatsen avgränsas till att behandla skillnader i butiksstrukturen, butikssortimentet, kundsammansättningen och
kundernas olika färdsätt. Till viss del sätts dessa i relation till Helsingborgs utveckling i stort. Dessa är alla aspekter
som på olika sätt speglas i den fysiska planeringen. Utifrån analysen ges också förslag för att stärka handeln i
centrum. Dessa är både administrativa och fysiska. Förslagen berör främst Helsingborgs Norrcity där kommunen är
huvudman. Väla köpcenter är inte offentlig plats och planeringen inom centret sköts av centrumledningen. Därför
koncentreras förslagen till Norrcity.

Arbetssätt
I arbetet har diverse facklitteratur studerats för att få en bakgrund både till handeln i stort och till Helsingborg som stad.
Även enkäter och övrigt underlag från staden har använts i studien. En enkät har gjorts specifikt för examensarbetet.
Syftet har varit att kartlägga handlarnas syn på de båda handelsplatserna. Tre olika kategorier av handlare har
tillfrågats; de som bara är etablerade i stan, de som bara är etablerade på Väla och de som har butiker på båda
ställena. Slutsatserna har sedan använts i analysen. Förutom enkäten har ett antal personer som är aktiva inom
handeln i Helsingborg intervjuats. Utöver de nämnda arbetsmetoderna har även egen inventering genomförts på
både Väla och Norrcity.
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Sammanfattning

Syftet med uppsatsen är att studera utvecklingen och strukturen i Helsingborgs stadskärna och på
Väla Köpcenter. Detta för att kunna kartlägga om det finns någon strukturmässig skillnad mellan
platserna. Norrcity i Helsingborg fick Sveriges första gågata 1961. Efter det har handelstråken i
stadsdelen växt och gågatorna utvidgats allt mer. Antalet restauranger och serveringar har ökat
drastiskt sen 1970-talet. Norrcity är idag en stark stadskärna med varierad handel, inte minst tack
var den varierade kundkretsen som kommer av stadskärnans många olika funktioner.

Väla köpcenter invigdes 1974 och har sen starten ändrat karaktär avsevärt. Från början bestod
centret till största delen av livsmedelshandel och en del volymhandel, även om det redan då
förekom en del detaljhandelsföretag. Under åren har allt mer detaljhandel flyttat in och tagit över
volymhandelns och livsmedelshandelns gamla lokaler. Väla har även ändrat karaktär
utseendemässigt. Inomhus har centret byggts om för att efterlikna karaktären av en traditionell
stadskärna med gator och konstgjorda husfasader.

Skillnaderna mellan handelsplatserna är ganska stor. Medan det övervägande finns klädhandel
på Väla är strukturen mer varierad i stan. Bl.a. är andelen tjänster och serveringar avsevärt större på
Norrcity. Detta beror till stor del på skillnaden i kundkrets. På Norrcity består besökarna till stor del
av kvinnor, singlar och par utan barn, medan det på Väla är familjerna som dominerar. Det är också
en större andel Helsingborgare bland kunderna på Norrcity. Eftersom kunderna och geografin
skiljer platserna åt är också färdsätten olika. På Väla dominerar bilen som färdmedel till nästan 90
%, medan det i stan är ganska lika mellan gående, buss och bil (ca 1/3 vardera).

Förslagen i uppsatsen är uppdelade i tre olika grupper. Dessa är parkering, administrativt och
fysiskt och de syftar till att stärka och bibehålla styrkan på Norrcity som handelsplats samt att få ett
tydligt förhållningssätt till Väla handelsplats.
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handelns strukturutveckling
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Handelns distributionsutveckling har beskrivits grundligt av Tomas Svensson vid filosofiska fakulteten vid Linköpings
universitet. Det är framför allt hans kartläggning som har legat till grund för följande kapitel.

Människor har alltid träffats vid olika mötesplatser för att bedriva handel. Efter hand blev handelsplatserna boplatser
och städer växte fram. Dessa blev viktiga militära resurser då de var relativt lätta och väl värda att försvara. Kronan
valde därför att stimulera handeln i städerna genom olika åtgärder och lagar så tidigt som på 1200-talet.

Det skulle dröja ända fram till början av 1800-talet innan något drastiskt hände som fick stor betydelse för handeln.
Genom att vattenvägarna utnyttjades och järnvägen byggdes ut effektiviserades transporterna, och därmed utjämna-
des kostnaderna mellan stad och land. Enorma summor satsades på infrastruktur som järnvägar och kanalprojekt
som t.ex. Göta kanal. Näringsfrihetsförordningen 1846 var också avgörande för handelsstrukturen. Skråväsendet
avskaffades och städerna privilegierades inte längre på samma sätt som tidigare. Utmed stambanan växte lanthandlar
fram och i stan var det nu fritt fram för andra än de etablerade handelshusen att bedriva handel. En avgörande faktor
för den här utvecklingen var förstås den industriella revolutionen som nått Sverige. Förutom att industrialismen
möjliggjorde järnvägar och kanaler medförde den också urbanisering. Städerna växte och dess nya invånare ut-
gjorde en större marknad än vad som tidigare funnits. De nya stadsborna arbetade framförallt i fabriker och självhus-
hållningen avtog. Efterfrågan på livsmedel ökade därför och marknaden växte. Försörjningen av stadsbefolkningen
med den enorma distributionsapparat som hörde till blev med tiden en stor utmaning för politikerna (Svensson, 1998).

Larssons lanthandel, Vena, Småland, foto: Göran Pettersson
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Efterkrigstid till oljekris
Urbaniseringen tog fart ordentligt i början av 1900-talet och
kombinerat med den ekonomiska tillväxten efter andra världs-
kriget ökade volymen av distribuerade varor drastiskt. År 1931
fanns det i Sverige 55 000 företag inom detaljhandeln med
sammanlagt 145 000 anställda. Tjugo år senare hade detta
ökat till 83 000 företag med 296 000 anställda. Inom parti-
handeln var utvecklingen liknande. Antalet anställda inom de-
taljhandeln hade då ökat från 2,6 till 3,6 per företag.

Efter den hårda regleringen under krigsåren och depressio-
nen intensifierades rationaliseringsdebatten. Den nya
konkurrenslagen 1953 förbjöd det tidigare bruttoprissystemet
där ca. 40 % av alla priser bestämdes av fabrikanterna. Pris
efter prestation infördes, vilket innebar lägre pris vid större
arbetsinsats av konsumenterna och en ökad konkurrens
mellan handlarna. Det gamla systemet med etableringskontroll där branschens lokala nämnder bestämde vilka
butiker som skulle få öppna, flytta och bygga ut förbjöds inte direkt i lagen, men var indirekt oförenligt med lagtexten.
Dessa förändringar innebar större flexibilitet för de stora dagligvarublocken och rationaliseringstakten kunde ökas.

Trots de stora förändringarna kommit till stånd var politikerna och handlarna fortfarande inte nöjda med utvecklingen.
Människor visade sig svårare att anpassa lika snabbt som distributionssystemet. Kunderna gick fortfarande och
ströhandlade i olika butiker istället för att effektivt storhandla alla sina varor ett fåtal gånger i veckan på ett och samma
ställe. Politikerna var därför uppenbart frustrerade över de irrationella konsumenterna som följande citat visar:

””Om konsumtionsvalet sker utan insikt om dess egentliga innebörd i kvalitets- och prishänseende, blir
efterfrågan mer av ett planlöst trevande än en vägledande opinion för det näringsliv som ska betjäna
konsumtionen (SOU 1955:16, sid. 66 )””( Svensson, 1998).

Förutom statens ansåg att konsumenterna var irrationella ansågs också att de gamla småbutikerna med litet sorti-
ment vara ett hinder för utvecklingen. De nya självbetjäningsbutikerna sågs som överlägsna då man slapp lång
väntetid, kunde hitta många olika varor i samma butik och kunden hade också möjlighet att kontrollera varan själv.
Därför ansågs det positivt att den nya stadsplaneringen skyndade på utvecklingen i denna riktning. Det skaffades fram
lämpliga tomter för nya butiker. Bl.a. sanerades innerstaden för att göra plats åt nya rationella varuhus.

Konsumvaruhus i Borlänge, foto: arkitekturmuseet
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Det var inte bara konsumenternas handels-
beteende som satte stopp för en snabb utveck-
ling av handelsdistributionen i Sverige. Inneha-
vet av tekniska hjälpmedel i landet blev också
avgörande. USA sågs vid början av 1950-talet
som ett föregångsland för handelutvecklingen.
Den första självbetjäningsbutiken etablerades
där redan 1917, medan man i Sverige fick vänta
till 1947. Utgångspunkten var rent tekniskt en helt
annan i Nordamerika än i Skandinavien vid den
tiden. Jämfört med USA där 80 % av hushållen
hade bil så var motsvarande siffra i Sverige en-
dast 20 % (Sverige kom inte upp i USA:s

     50-talsnivå nivå förrän i början av 1970-talet).
85 % av de amerikanska hushållen hade kylskåp och 13 % frysboxar, medan det i Sverige endast var ca. 40 % som
hade tillgång till kylskåp och innehavet av frysboxar var lika med noll. Även om masskonsumtionen och massproduk-
tion prisades av många politiker så satte tekniken stopp för en så snabb utveckling. Svenskarna var helt enkelt inte lika
mobila eller hade samma resurser att förvara mat någon längre tid som i föregångslandet USA.

Trots de tekniska begränsningar som fanns blev Sverige ändå ett av föregångsländerna i Europa inom handels-
rationaliseringen. Skillnaden mot USA blev att man gjorde plats i gamla stadsdelar och nya förorter för de nya stora
självbetjäningsbutikerna. Redan på 50-talet var kännare medvetna om att detta endast var att räkna som en kompro-
miss och ett mellansteg, innan ett ökat bilinnehav skulle driva på för externa köpcenter. Centrum sanerades och nya
butikslokaler planerades för att göra plats för nya rationella butiker med lastkajer. Affärerna kännetecknades av stora
öppna ytor, där mycket av det forna lagerutrymmena byggdes in i själva affärslokalerna. Förutom de ledande affärs-
kedjorna var staten en drivande kraft i utvecklingen. Allt gjordes för att reducera priserna genom ett rationellare
distributionssystem. Lönerna var en av de största utgifterna för handlarna, men trots att en stor del av arbetskraften
rationaliserades bort slukade de ökade lönerna eventuella vinster. Bara mellan 1950 och 1965 steg arbetskrafts-
kostnaderna med över 70 %.

Det var inte bara personalstyrkan som minskade i och med införandet av självbetjäningsbutiker. Företagen blev
alltmer medvetna om att de måste marknadsföra sina varor på de nya styckförpackningarna som togs fram. Tidigare
hade ju allt sålts i lösvikt och det var handlaren som hade gjort urvalet åt kunderna. De nya förpackningarna innebar
också en revolution för affärerna som inte längre var lika begränsade hygieniskt i vad de kunde kombinera för
sortiment. Detta tack vare den växande förpackningsindustrin med bland annat Tetra Pak i spetsen.

Skillnad i % av innehav av bil, kyl och frys mellan 
USA och Sverige, tidigt 1950-tal
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Förutom förändringar i stadsstrukturen och förpackningarna kom
även andra aspekter att spela stor roll i utvecklingen.
Gaffeltrucken och lastbilen var förmodligen det som kom att
betyda mest för distributionsrationaliseringen. Medan
gaffeltrucken effektiviserade lastning och lossning inom bygg-
naderna möjliggjorde lastbilen ett ökat avstånd mellan butik och
lager. Detta ledde till färre transporter med större volymer, vilket
var mycket effektivare än de gamla hästkärrorna. Stora envånings-
lager i förorterna sparade dyr mark i innerstan och skapade när-
het till järnväg och effektivare trafiknät. Vid slutet av 40-talet hade
ICA 22 enheter med kontor och lager och 1986 hade den siffran
krympt till sex stycken. Transporterna blev längre och region-
lagren allt större.

Under tiden började en alltmer intensiv lobbyverksamhet från handelns sida. Bl.a. gav Sveriges Köpmannaförbund ut
Butiken i stadsplanen 1950. Handboken bidrog med en färdig modell för hur stadsplaneringen skulle utformas för att
främja handel och användes av många kommuner under 50-, 60- och 70-talen. Stockholms Köpmannaförbund var
också aktiva i lobbyverksamhet och jobbade t.ex. för att få en önskvärd utformning av Vällingby. Man arbetade för att
få en hög exploatering av bostäder, ett utbyggt kollektivtrafiknät och större handelsytor. Bl.a. ökades de planerade
butiksytorna med över 500 %. När andra kommuner såg hur handelns påverkan i Vällingbyprojektet fungerade överlät
de mycket av beräkningarna och den detaljerade handelsplaneringen på handelns intresseorganisationer och före-
tag. Kommunerna ansåg sig helt enkelt inte ha de resurser som fanns inom handelssektorn.

Under åren ökade lobbyverksamheten. På 1970-talet började företagen utveckla sina egna etableringsavdelningar
som jobbade aktivt med att hitta lämpliga lokaliseringar för nyetableringar. Ofta saknade kommunerna strategier och
planer för handelsutvecklingen och antog därför företagens planer och förslag rakt av. Detta medförde att stora företag
med mycket resurser var de som blev mest framgångsrika med att nyetablera.

Förutom påverkan från företagen kan man också se förändringar inom stadsplaneringen. Trots att bilinnehavet inte
ökade i samma takt som i t.ex. USA byggdes en del bilanpassade centrum i Sverige. Det första riktigt externa köpcentret
byggdes i Malmö 1962 och följdes av många andra, vissa helt bilanpassade, andra delvis (Svensson, 1998). Skär-
holmens Centrum är ett exempel som etablerades 1964 i närheten av bostäder, men anpassat för bilburna kunder
från andra förorter runtomkring (Bengtsson, 2002). Centret planerades för en kundkrets på ca. 250 000 personer och
med en parkeringskapacitet för 4000 bilar. 1975 fanns det 35 externa köpcentrum i Sverige, inklusive Väla i Helsing-
borg. Det var också under 1960-, 1970-talet som oron för den fortsatta centrumhandeln växte.

Vällingby centrum, foto: Arkitekturmuseet
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Risken var att den skulle slås ut om externhandeln fick breda ut sig för mycket. Trafikproblemen i centrum förvärrades
i takt med den ökade bilismen och affärslokalerna var inte anpassade efter den nya tidens rationella, stora butiker.
Stora saneringar genomfördes därför i stadskärnorna och det var ytterst få städer som efter ombyggnationerna inte
hade ett Epa eller Domus mitt i centrum. För kommunerna blev det en svår balansgång då kravet på rationella lokaler
förstärktes samtidigt som många historiska gamla byggnader låg i stadskärnan. Även om kommunerna iblandhade
ambitionen att renovera gamla fastigheter var det svårt att påverka fastighetsägarna att rusta upp gamla byggnader då
det ansågs vara billigare att riva och bygga nytt (Svensson, 1998). Synen bland stadsborna på saneringarna och
ombyggnationerna speglas ganska tydligt i följande citat om Linköpings centrum:

”Tilläggas kan att torget var en raritet redan genom att ha sluppit ifrån en invasion av Domus, Epa eller
Tempo på samma sätt som flickorna förr i världen ansågs vackra, om de undgått smittkopporna (Mats
Elmqvist, ÖC 1972-04-07).”

För att illustrera rivningstakten kan det nämnas att det i Linköping under 1960-75 sammantaget rev fler hus än under
de tre decennierna innan 1960 (Svensson, 1998).
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1980-talets högkonjunktur och etableringsboom
Utbyggnaden av externa köpcenter och saneringen av stadskärnorna kunde ha fortgått, men vid mitten av 1970-talet
mattades den ekonomiska tillväxten av. Oljekrisen medförde att bilinnehavet inte ökade som tidigare beräknat och
köpkraften minskade. Även nedläggningen av mindre butiker dämpades något. Under år 1965 hade 1600 butiker
lagts ned, medan det mellan 1975 till 1990 stängdes sammanlagt 2000 affärer. Butikerna i Sverige hade med andra
ord minskat betydligt i antal, alltmedan butiksytorna ökade till följd av de moderna nyetableringarna. Vid 1980-talets
slut hade Sverige den största butiksytan per invånare i Europa.

Efter den ekonomiska nedgången på 1970- och början av 80-talet vände utvecklingen till det motsatta. Marknaden
blev överhettad och alltmer pengar placerades i fastigheter som var attraktiva investeringsobjekt. Under 1980- och 90-
talet debatterades det också mycket om fri etablering och hur det skulle kunna öka konkurrensen och sänka priserna.
När det sedan beslutats att en del av restriktionerna på etableringar skulle släppas blev följden en fördröjd boom av
externa köpcentra i början av 1990-talet. Trots den ökade etableringsfriheten blev det inte riktigt som det var tänkt. De
stora blocken inom dagligvaruhandeln dominerade fortfarande med 90 % av marknaden varav 44 % utgjordes av ICA.

I takt med förändringar i inköpsmönstret uppstod problem för bl.a. kedjevaruhusen i stadskärnorna. Framförallt var det
inköpen av livsmedel som förenklades vid externa köpcenter som lätt kunde angöras med bil. Saneringarna i centrum
hade lett till att befolkningen minskade och därmed försvann också underlaget för matvaruhandeln. Varuhusen blev
omoderna under 1980-talet och kunderna sökte sig ut till externa etableringar. 1975 fanns det 374 kedjevaruhus i
Sverige som stod för 20 % av detaljhandelns omsättning. Tjugo år senare hade antalet varuhus krympt till 95 stycken
och omsättningen till 1-2 % av detaljhandelns to-
tala omsättning. Många av de forna varuhusen
gjordes om till centrala gallerior och verksamhe-
ten strukturerades om (Svensson, 1998).

Under tiden externa handelsplatser etablerades
uppstod också något av en kamp om köpkraften
mellan kommunerna som pågår än idag. Det finns
många exempel på städer där man har släppt
fram externa etableringar för att de annars skulle
ha hamnat i grannkommunen.

Skillnad i antal varuhus 1975 och 1995
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Om en kommun säger nej till ett köpcenter kan exploatörerna gå till nästa och därmed spela ut kommunerna mot
varandra. Ett visst grundutbud måste finnas i en kommun för att den ska vara attraktiv att bo i och besöka. Om en
etablering hamnar i grannkommunen riskerar köpkraften minska i den egna kommunen. Politikerna står alltså och
väger mellan tryck från etablerare som vill lokalisera sig externt och att kunna erbjuda medborgarna den grundservice
som bör finnas i bostadsområden. Det är inte säkert att det ena kommer att slå ut det andra, men kunskapen i dessa
frågor är ofta bristfällig och det saknas inte sällan en policy för kommunens handelsplanering. Det hade förmodligen
varit lättare att veta hur man bör planera och agera om det fanns regionala handelspolicys, som klargör förhållandena
mellan kommunerna. För att det ska lyckas måste kommunerna vara villiga att organisera ansvaret för policyfrågor på
regional nivå. Att det saknas sådana policys visar på att omfattningen av den påverkan som handeln har på våra liv idag
har underskattats. Enligt Rem Koolhaas har arkitekter aldrig tagit shoppingkulturen på allvar och insett hur mycket
den faktiskt påverkar det urbana landskapet. Han anser att ”shopping är det offentliga livets definitiva aktivitet (Olofs-
son, 2002)” och att ”När varuhusen slog igenom var försäljning den enda aktiviteten. Det som har hänt sedan dess är
att shoppingen har infiltrerat varje mänsklig aktivitet. Men få arkitekter vågar artikulera det, det finns en stor
skenhelighet(Olofsson, 2002)”. Tydligt är att han inte anser att planerare och arkitekter har följt med i den snabba
handelsutvecklingen som faktiskt har ägt rum de senaste femtio åren.
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För att kunna jämföra Norrcity och Väla måste först de generella skillnaderna mellan ett externt köpcenter och ett
stadscentrum diskuteras. Den kanske största olikheten mellan de två typerna av handelsplatserna är fastighetsägandet.
En stadskärna består av många byggnader som ägs av en mängd olika fastighetsföretag. Köpcentret är däremot en
samlad fastighet som ägs av fastighetsbolag specialiserade på handel (Sandahl, 2002). Köpcenter kan jämföras
med ett varuhus där ägaren bestämmer innehållet på hyllorna (i detta fall butikerna). Affärsutbudet kan planeras
medvetet så att butikerna kompletterar varandra och bidrar till helheten. Detta är svårare att genomföra i ett stads-
centrum där fastighetsägandet är spritt. Där har ingen enskild aktör samma möjlighet att sätta affärerna i ett samman-
hang. En enskild fastighetsägare i centrum accepterar inte att få in mindre hyra för att en viss butik ska kunna hyra in
sig och bidra med en viktig del av helheten. På köpcentret kan däremot hyror och olika lägen balanseras tack vare det
samlade ägandet (Nilsson, 2002).

En annan viktig aspekt med att endast ha en fastighetsägare är att det är lättare att samordna öppettider och reklam-
avtal i hyreskontrakten. Ett gemensamt ansikte utåt med fasta öppettider och en samlad reklamprofil för samtliga
butiker ger klara signaler och underlättar för kunderna vid valet av handelsplats.

Förutom att det är lättare för fastighetsägaren att bestämma handelsutbud, samordna öppettider, profiler, kampanjer
m.m. i köpcentret är lokalerna ofta flexibla och rationella. En extern handelsplats planeras endast för handel, vilket
underlättar parkering och utbyggnad rent ytmässigt. Det är också lättare att anpassa byggnaderna på ett externt
köpcenter efter nya användningar och butiksstorlekar. Ett stadscentrum har fler funktioner än bara att vara handels-
plats och det är därmed också flera frågor att väga in när det t.ex. behövs nya parkeringsplatser, ordna varudistributionen
m.m., vilket gör att man får jobba med att samordna dessa frågor (Bridges, 2001). P-platser på ett köpcenter placeras
där de gynnar kunderna bäst, medan parkeringen i stan blir begränsad av redan befintliga byggnader och verksam-
het. Ett faktum som visat sig tydligt i t.ex. Borås där handlarna kräver parkeringar närmare butikerna, medan
Gatunämnden vill ha en relativt bilfri stadskärna (Pettersson, 2002). På köpcentret behöver man inte kompromissa.
Centrum är också ofta är en historisk plats som är känslig för rivningar och ombyggnationer för rationell handel. Detta
gör att det kan vara svårare med transporter och planering av vissa lokaler, men samtidigt bidrar mångfalden till
helhetsintrycket och skapar en varierad och intressant miljö.

En annan viktig faktor som ofta skiljer mellan ett externt köpcenter och ett stadscentrum är klimatet. Det flesta gågator
är helt öppna för sol, regn, snö och vind. Klimatet kan inte kontrolleras av handlarna. Man känner av årstiderna och
skiftningarna i vädret. På köpcentret däremot styrs allt av en klimatanläggning som skapar ett klimat oberoende av
årstiderna. Klimataspekten har både för- och nackdelar. Vissa väljer handelsplats efter väder och årstid, vilket är
tydligast i länder och platser med extrema väderförhållanden. T.ex. i Ottawa, Kanada har en stor del av handeln har
byggts in i köpcenter och i Luleå byggde man en galleria inne i stan redan på 1950-talet.
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Val av handelsplats kan ofta vara ett högst personligt val. I enkäten bland handlarna som gjordes för detta arbete
uppgav en del butikschefer att de inte ville etablera sig på Väla p.g.a. den dåliga inomhusluften. De ville också kunna
se solen och ljuset och gå direkt ut i friska luften från butikerna. Även allergiker kan ha svårt med klimatanläggningarna
och kan därför inte besöka vissa köpcenter (Pettersson, 2002). Vissa andra som Sofia Arkelsten, krönikör för Dagens
handel föredrar inomhusklimatet:

”Jag har en dröm om att bo i en galleria. Jag vill se årstiderna växla i skyltfönstren och höra
julmelodier hela december. Jag vill aldrig behöva ha regnkläder, stövlar eller dunjacka utan kunna
gå i stilfulla slingbacks a´ la teveserien ”Sex and the city” året runt…(Arkelsten, 2002)”.

Ett sista, men inte helt oviktigt faktum är att ett stadscentrum är en offentlig plats, medan köpcentret är helt privat. Vid
ett visst klockslag stängs köpcentret, medan gågatan som plats har öppet dygnet runt. Därmed kan ett köpcenter
kontrolleras lättare. Städning kan skötas rationellt och butikerna behöver inte riskera vandalism på kvällstid. Ägarna
kan förbjuda vissa människor att vistas i deras fastighet och därmed utesluta de som är oönskade där. Som den
amerikanske stadsbyggnadsskribenten Michael Sorkins uttryckte det: ”There are no demonstrations in Disneyland
(Hallemar, 2002)”. Även fotografering kan kontrolleras av centrumledningen och är inte lika självklart som på en
offentlig gata, mycket p.g.a. rån- och inbrottsrisken (Wallin, 2002). Något som författaren fick erfara vid ett besök på
Väla då det krävdes tillstånd för att få fotografera. Ett stadscentrum däremot präglas av mångfald i intryck och gatorna
är öppna dygnet runt, vilket bidrar till att det har en viktig roll som offentlig mötesplats.

De olika faktorerna som skiljer de två typerna av centrum åt har både för- och nackdelar. Medan det externa köpcentret
oftast utmärks av effektivitet, kontroll och en planerad blandning av utbudet är gågatan inte lika rationellt strukturerad
och det krävs en samordning mellan fastighetsägarna och handlarna för att uppnå gemensamma mål. Medan

Ralph Erskines köpcenter i Luleå, 1950-tal
foto: arkitekturmuseet
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köpcentret är rationellt organiserat är ett stadscentrum ”i bästa fall” charmerande variationsrikt. Även om det finns
mycket positiva aspekter med ett köpcenter är en av de negativa faktorerna att man alltid får planera allt. Man får inget
gratis. Medan miljön i stan ofta är naturligt varierande, och Helsingborgs fall även realtivt välbevarad, med många
äldre byggnader, gator och gränder, får man skapa sin egen miljö på Väla. Detta kan säkert vara bra då man kan bygga
precis den miljö som är önskvärd, men den kan aldrig bli naturlig. Det är tydligt att centrumledningen, efter ameri-
kansk modell, på köpcentret har eftersträvat att skapa en stadslik miljö.

Väderförhållandena är en annan faktor som inte kan styras på en öppen gata. Diskussionen om betydelsen av en
offentlig/icke offentlig plats kommer inte att föras vidare här, men det är viktigt att ha skillnaden i åtanke och vad den
betyder rent juridiskt.
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Helsingborg är av tradition en gammal handelsstad och en av de äldsta städerna i Sverige. Staden omnämns redan
i skrifter från början av 1000-talet och dess strategiska läge vid den smalaste delen av Öresund har medfört att
hamnen blivit den näst största i landet efter Göteborg. Från att ha intagit en perifer roll i det svenska riket under 1660-
1700-talet utvecklades staden snabbt under den industriella revolutionen. Hamnen grävdes ur, industrierna byggdes
ut och befolkningen ökade snabbare än i någon annan svenska stad under 1800-talet. På hundra år, från 1800-1900,
växte invånarantalet från 1700 till ca 25 000, vilket visar på vilken enorm genomslagskraft industrialismen hade
(Svensk Handel och SHR). Statistiken i texten är hämtad från Helsingborgs statistikenhet om inget annat anges. Till
Norrcity räknas i det här kapitlet också Norra hamnen som ligger väster om stadsdelen. Detta beror på uppdelningen
av statistikområden i Helsingborg.

Än idag fortsätter Helsingborgs befolkning att öka, vilket kan ses i statistik från den senare delen av 1900-talet som det
här arbetet koncentreras på. I det här avsnittet kommer även Norrcitys utveckling att sättas i relation till Helsingborg i
stort. Väla handelsområde tas inte upp här eftersom det räknas som ett regionalt handelsområde relativt oberoende
av en närmarknad, utan diskuteras vidare under avsnittet ”Handelns utveckling i Helsingborg”.

Folkmängden har, som nämnts tidigare, stigit mar-
kant i staden under de senaste åren. Från 1980
fram till 1990 ökade invånarantalet från ca 100 000
till ca 108 400 personer. Befolkningen har även
fortsatt att öka i staden som helhet under senare år.
Under 1999 hade Helsingborg stad 116 870 invå-
nare, vilket innebär en ökning av 15 560 invånare
på tjugo år. Procentuellt har invånarantalet i Hel-
singborg ökat med 15 % på tjugo år.

Hur befolkningsökningen påverkat staden som hel-
het är svårt att säga då det finns ytterligare faktorer
att ta hänsyn till. Under den studerade tjugoårs-
perioden har såväl bilinnehavet som pendlingen

förändrats ganska drastiskt. På tio år, från 1980 till 1990 ökade pendlingen från andra kommuner till Helsingborgs
stad med ca 5000 personer. Under samma period ökade antalet utpendlare från ca 4700 till ca 7000, vilket innebär
att handelsmönstren ändrades kraftigt då ökat resande innebär en större marknad. Därför är det ingen slump att
många externa köpcenter etablerades runtom i landet under den här tiden.

Befolkningsutveckling i 
Helsingborg, 1980-1999
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Även i centrum har befolkningen ökat och pendlingsmönstret ändrats. År 1980 bodde sammanlagt 1450 personer på
Norrcity och Norra hamnen, varav 618 var förvärvsarbetande. Endast 40 % av dessa hade sin arbetsplats i bostadsom-
rådet, resten pendlade till andra delar av staden eller
till andra kommuner. Samtidigt arbetade sammanlagt
ca 8900 personer i centrum, vilket innebar en inpend-
ling av ca 8600 förvärvsarbetande.

Från 1980 till 1990 hade Norrcity och Norra hamnens
befolkning ökat till ca 2200. Av dessa var ungefär 1300
förvärvsarbetande. Mellan år 1980 och år 1990 ökade
också utpendlingen från centrum från ca 370 till 1000.
Inpendlingen till Norrcity och Norra hamnen hade å an-
dra sidan minskat med ca 2000 personer (från ca 8600
till ca 6600).

Eftersom det inte finns uppgifter om pendlingen under 1999 får man jämföra siffrorna om den förvärvsarbetande dag-
respektive nattbefolkningen istället. På Norrcity bodde ca 3100 år 1999. Av dessa förvärvsarbetade ca 1700 st. Sam-
manlagt hade centrum en förvärvsarbetande dagbefolkning på 6343 personer. Hur stor del av dessa som pendlade
in eller ut ur centrum är svårt att säga.

Samtidigt som inpendlingen till Norrcity gick ned minskade den samman-
lagda förvärvsarbetande dagbefolkningen i Helsingborgs stad från ca 63
000 till ca 54 000 (mellan 1990 och 1999). Eftersom det inte finns exakta
uppgifter är det svårt att dra slutsatser, men en tänkbar orsak till minsk-
ningen är rationaliseringar inom den offentliga sektorn och företag i Hel-
singborg under lågkonjunkturen.

Befolkningsutveckling på Norrcity, 1980-1999

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

1980 1989 1999

invånarantal

källa: Helsingborgs statistikenhet, 2002



26

En annan faktor som är viktig för pendlings- och handelsmönstret är bilinnehavet. Liksom i övriga Sverige har detta
ökat i Helsingborg från 1980 till 1999, men speciellt markant har det varit i centrum. Mellan 1979 och 1989 ökade
antalet bilar i Helsingborg från 301 per 1000 invånare till 356. Genomsnittet i stan sjönk sedan något fram till 1999 då
det fanns 345 bilar per 1000 invånare i staden. I centrum har däremot innehavet av bilar ständigt ökat. 1979 fanns det
258 bilar registrerade i centrum och den siffran har ökat med sammanlagt 34 % fram till 1999, jämfört med stadens
genomsnitt på 14,6 %.

En annan intressant aspekt som skiljer centrum från staden i övrigt är medelinkomsten. År 1979 låg Norrcity strax
under stadens index (100), men ökade till 107 år 1989 och låg på 111 vid senaste mätningen år 1999.

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att Helsing-
borgarna pendlar mer och har ett större bilinnehav
nu än för tjugo år sedan, något som stämmer med
den gällande trenden i resten av landet. Intressant är
att befolkningen har ökat med så mycket som 116 %
i centrum, medan Helsingborg i stort ”endast” ökat
med ca 15 % under samma period. Detta beror för-
modligen till stor del på byggnationen av bostäder i
det före detta industriområdet Norra hamnen. Det
ökade arbetsresandet ut ur centrum och den tillta-
gande pendlingen i stort är en faktor som i längden
gynnar externhandeln framför centrumhandeln
(Helsingborgs Stads Statistikenhet, 2002).

Antal bilar/1000 invånare 1980-1999
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Om man jämför Väla stormarknad med centrumhandeln i Helsingborg är det externa centret ett relativt nytt fenomen
i Helsingborgs historia. Handeln i centrum har pågått i många hundra (eventuellt ett tusen) år och förändrats allt
eftersom, men få saker har haft så stor inverkan på handelsstrukturen i staden som etablerandet av externhandel.
Uppgifterna i detta avsnitt har hämtats från Helsingborgs Stads statistikenhet, Välas egen statistik och en intervju med
Välas centrumchef år 2002, en attitydundersökning som gjordes under våren 1995 i Helsingborg gällande handel i
Norrcity, Södercity och Väla Centrum samt diverse material från Helsingborg Stad gällande parkeringar i centrum.
Enkäten som nämns i texten genomfördes av Väla Centrums företagarförening och Helsingborgs hjärta. Trots att
den, när det här arbetet skrivs, är ca sju år gammal bedöms de generella slutsatserna gälla än idag. Välas egen
statistik är färsk från år 2001 och parkeringsmaterialet är från 2001 och 2002.

Översiktskarta, Väla

Björka Ödåkra

Väla Volym

E6

E4Kropps trafikplats
Väla trafikplats

Väla Norra
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Fysisk utveckling och utvecklingen i stort
Väla
Väla handelsplats är lokaliserad precis i närheten av korsningen av E4:an och E6:an, vilket bildar Nordens största
trafikplats. Centret har därmed ett perfekt läge ur handelssynpunkt. Detaljplanen för Väla köpcenter fastställdes år
1969 och medgav 35 000 kvadratmeter för handelsändamål. När detaljplanen lades låg området i Mörarps kommun
och det var först i samband med kommunsammanslagningen år 1972 som det kom att bli en del av Helsingborgs
stad.  Handelsanläggningen byggdes därefter av dåvarande Skånska och Göran Bengtsson Byggnads AB, som också
ägde marken, och stod klart i slutet av 1974 (Bengtsson, 2002). Välamarknaden omfattade vid öppnandet samman-
lagt 43 butiker och efter vissa dispenser överskreds handelsytan med ca 3000 kvadratmeter (Mårtensson, 1998).
Eftersom handeln i stort genomgått förändringar sedan invigningen av Väla har butiksutbudet förändrats en del. De
butiker som var med från starten och fortfarande finns kvar
på köpcentret är: Blomsterriket, Hemcompaniet, Café
Schiller, Hedbrants, H&M, Intersport, Rydbergs ur, Malm-
ströms, Camilla, Sko Rönne, Guldfynd, Bokman och Duka
(Wallin, 2002).

Under 1980-talet fortsatte Väla att expandera och den mest
betydande händelsen var etablerandet av IKEA under slu-
tet av decenniet. En detaljplan antogs år 1987 som gav
möbelföretaget en handelsyta på ca 14 000 kvm (1,4ha).
Samtidigt möjliggjordes utbyggnad av övrig handel på
Väla, vilket möjliggjorde en sammanlagd utökning av
handelsområdet med 53 000 kvm (5,3ha)(inklusive IKEA).
År 1991 utökades IKEA-planen med ytterligare 5 700 kva-
dratmeter för mer lager- och kontorsytor.  IKEA:s etable-
ring gjorde att handelsplatsen stärktes och upptagning-
sområdet vidgades. Väla blev nu alltmer ett utflyktsmål.

Under 1995 kom nästa stora steg i Välaområdets utveckling. Man antog då  en plan som möjliggjorde en ökning av
Väla köpcenters handelsyta med 5000 kvadratmeter. Året därpå fick IKEA lov för utökat kontorsutrymme och entréerna
till Väla stormarknad byggdes om. Kort därpå återinvigdes Väla köpcenter då man byggt om gamla OBS! lokaler, lagt
till nya ytor och därmed gjort plats för flera butiker i centret. År 1997 omfattade Väla stormarknad sammanlagt 82
butiker på 40 000 kvm (4ha) (Mårtensson, 1998), vilket kan jämföras med de 48 som fanns år 1995 (Helsingborgs
Stad et al, 1995). Under senare år har B&W flyttat ut till Väla Volym (angränsande handelsområde, se karta), vilket
frigjort ytterligare 2 500 kvm inne i själva centret. De stora lokalerna som lämnats av OBS! och B&W har delats upp och
gjorts om till fler och mindre butiksutrymmen. Genom att dela upp butikerna gör man dem lättare att hyra ut, men man

F.d B&Ws ombyggda lokaler, Väla
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kan förmodligen också ta ut högre hyror per kvm på mindre lokaler jämfört med
stora.  Följden av omvandlingen av lokalerna har blivit en strukturomvandling på
Väla där volymhandeln praktiskt taget försvunnit. I dagsläget finns bara livsmedels-
hallen AG:s kvar.

Framförallt är det kedjebutiker som hyrt in sig i mataffärernas uppdelade lokaler,
men även en del fristående affärer, som t.ex. Tråd och Trä, har sökt sig till centret.
Detta har gjort att antalet butiker har ökat och att strukturen mer liknar traditionell
stadshandel än när centret först öppnade. I Väla köpcenter finns nu 104 butiker och
totalt omfattar hela handelsområdet runt Väla centrum, inklusive Väla köpcenter,
IKEA och Väla Volym, ca 73 000 kvm (7,3ha) (Mårtensson, 1998). Det är inte bara
innehållet på Väla som har förändrats. Också utseendemässigt har köpcentret
ändrat karaktär sedan invigningen. Centrumchefen uttryckte det som om man för-

söker skapa en modern galleria i en köplada från 70-talet. Till sin hjälp har man en
speciell centrumarkitekt. Väla har nu inomhusgator och konstgjorda fasader på en
del butiker i dem centrala delen, något som inte fanns från början (Nilsson, 2002).

Förutom inomhusfasaderna har också små vattenspeglar med en bro byggts. Det
finns även några konstverk inom centret. Vidare finns det gott om sittplatser och små
planteringar. Det är uppenbart att köpcentret alltmer utformas till att likna en traditio-
nell stad.  Något som tydligt kan ses på köpcenter både i USA och England. Hela
café- och nöjesdelen på det stora köpcentret Trafford Center i Manchester har
konstgjorda fasader inspirerade av Italien och Frankrike. Allt med förebild från Las
Vegas (Bridges, 2001). Än har Väla inte infört en restaurang- och nöjesdel, vilket
utgör en stor strukturell skillnad från Norrcity. Om utomhusmiljöerna är skapade för
gående och gjorda att efterlikna en stad så är inte fallet detsamma utomhus. Visser-
ligen har man satsat en del på gångvägar från busshållplatsen, men det mesta är
utformat på bilisternas villkor och riktmärkena på parkeringarna (stora kulörta bollar
att orientera sig efter) är i bilskala.

Expansionen av köpcentret och omkringliggande handelsetableringar har själv-
klart påverkat trafiken och framkomligheten runt hela handelsområdet. Ett problem
som togs upp under samtalet med centrumchefen var just att trafiksituationen an-
sågs som mindre kaotisk, inte minst under större helger. Detta ansåg han i onödan
drabbade näraliggande bostadsområden, inte minst Björka som ligger granne
medköpcentret. Även en del av butikscheferna på centret instämde i kritiken av
trafiksituationen.
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Välas utveckling
1969 Första detaljplanen fastställdes för Väla 
1972 Kommunsammanslagning, Väla blev del av Helsingborg 
1974 Köpcentret invigdes med 43 butiker

Omsättning på Väla köpcenter (ej inkl IKEA): 300 miljoner.
1987 Ny detaljplan för IKEA och utökning av övriga handelsområdet
1991 IKEA-planen utökades för mer lager- och kontorsutrymmen
1995 Plan för utökade handelsytor på Väla

Sammanlagt 48 butiker
1996 Antal besökare: 3 miljoner

Omsättning på Väla köpcenter (ej inkl. IKEA): 500 miljoner.
Välas entréer byggdes om
IKEA-planen utökades för mer kontorsutrymme
OBS! gamla lokaler byggdes om för fler och mindre butiker

1997 Sammanlagt 82 butiker på 40 000 kvadratmeter
2001 Antal besökare 4 miljoner

B & W flyttar ut ur köpcentret, lämnar 2500 tomma kvadratmeter
B & W:s gamla ytor byggs om för fler och mindre butiker
Omsättning på Väla köpcenter (ej inkl. IKEA): 1,4 miljarder.

2002 Sammanlagt 104 butiker på 72 740 kvadratmeter

kundräkneverket, Väla
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Norrcity
Handelshistorian i Helsingborgs centrum började
många hundra år innan Välas, men eftersom arbe-
tet främst berör stadens senaste handels-
strukturomvandling koncentreras diskussionen på
tiden efter 1974. Det har varit svårt att hitta material
som beskriver handelsutvecklingen i Norrcity i stort
och därför beskrivs utvecklingen framförallt med
tonvikt på Kullagatan som är den äldsta gågatan.

 Under 1940-talet var det Storgatan och Drottning-
gatan som utgjorde de stora handelsgatorna i sta-
den och Kullagatan tjänade som bakgata till de
stora handelshusen. På denna gata och på Bruks-
gatan fanns de mindre butikerna och hantverkarna.
På 1950-talet kom sedan en debatt igång om att
bygga en gågata i Helsingborg. Initiativet kom från
några av handlarna som tröttnat på den något kao-
tiska trafiksituationen på den trånga Kullagatan.
Följden blev att den södra delen av gatan invigdes
som Sveriges första gågata 1961. Kullagatan stärk-
tes därmed som den huvudsakliga shoppinggatan
i staden (Lindskog, 2002). Under 1970-talet domi-
nerades gatan av små privatabutiker och kedje-
butikerna var få, endast fyra. Vid mitten av 1970-
talet var också samarbetet mellan affärsidkarna starkt
vilket resulterade i bl.a. att Kullagatans Handelshus
installerade värmeslingor i gatan. Sammanlagt fanns
det då ca 35 butiker på gågatan(Svensk Handel et al,
2001).

Något som är intressant att notera är att Norrcity inte stämde in på den tidens typiska stadsbild med Domus och
Tempo byggda tätt inpå varandra. Medan Tempo (numera Åhléns) köpte upp EPA och flyttade till en helt nybyggd
fastighet på Kullagatan etablerades Domus på Söder, i en helt  annan stadsdel.  Vid mitten av 1970-talet var därför
blev relativt tråkiga och tomma jämfört med den förra hyresgästens. Eftersom banken ligger vid brytningen mellan

Översiktskarta, Norrcity
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den södra och den norra delen av Kullagatan bidrog detta till att kopplingen mellan gatudelarna försvagades (Svensk
Handel et al, 2001).

Handeln på Kullagatan under 1970-talet utgjordes framför allt av småskaligt hantverk, service och småbutiker på den
norra delen och detaljhandel på den södra. En väsentlig skillnad var också att den norra delen var öppen för biltrafik
ända fram till 1985 då den också gjordes om till gågata.

Något som också förändrats i Norrcity är restaurangnäringen. Tyvärr finns det
inga siffror på det sammanlagda antalet restauranger i Helsingborgs Norrcity
under 1970-talet, men år 1975 fanns enligt uppgift några hotellrestauranger
utmed Stortorget medan det på hela Kullagatan fanns endast två serveringar
(varav en ingick i en butik). En av de riktigt gamla etableringarna i staden är
Fahlmans Café som fortfarande ligger vid Stortorget (Svensk Handel et al, 2001).

Norrcitys handel var inte så hårt konkurrensutsatt på 1970-talet då Välas handels-
inriktning var ganska olik den i centrum. Väla centrum bestod då till största delen
av volymhandel och livsmedel. Det var istället senare under 1980-talet som struk-
turomvandlingen på köpcentret började göra sig märkbar och centret började få
alltmer sällanköpshandel. Fram till 1985 ökade antalet butiker kraftigt på Kulla-
gatan och affärsstråket växte till den norra delen som också den gjordes om till
gågata. Sammanlagt fanns det då 60 butiker på gatan. En annan stor förändring
var att många små fastigheter som tidigare ägts av affärsidkarna köptes upp av
större fastighetsbolag. Ökade fastighetspriserna och hyror medförde att mindre
företag som hantverkare och serviceidkare ersattes av kedjeföretag med inriktning på detaljhandel (Svensk Handel et
al, 2001). Handeln på Kullagatan blev därför mindre varierad än tidigare, men istället blev det en överspillningseffekt
på andra gator på Norrcity där hyran var lägre.

Andelen kedjebutiker på Kullagatan ökade samtidigt som köpcentret växte alltmer. Många av företagen i Norrcity,
framförallt de kedjeanslutna, valde att etablera sig även på det externa centret. De mindre butikerna som inte hade
ekonomiska resurser att driva två butiker blev därför beroende av att de stora kedjeföretagen valde att stanna i centrum
när de också etablerade sig på Väla. Beklädnadshandeln låg stadigt på ca 50 % av handeln, medan dagligvarubutike-
rna minskade och hem- och fritidsbutikerna ökade. Ca. 15 av alla butiker på gatan var kedjeanslutna. I och med att
Välas andel av sällanköpsbutiker ökade alltmer under 1980-talet blev många oroade för ökad konkurrens.  Man såg
också en utökad marknad i Helsingborg och många handlare valde att etablera sig även på externhandeln, främst då
kedjeanslutna butiker som kunde klara av att satsa på två butiker. Tack vare att de flesta kedjebutikerna behöll sina
etableringar på Norrcity blev inte känningarna av Välas expansion under 1980-talet så stor. Utvecklingen med etable-

Fahlmans café
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ringar på båda platserna fortsatte under 90-talet då bl.a. Brothers, Ticket, Body Shop och Kappahl också flyttade ut till
Väla (J. Pettersson, 2002).

Ökningen av antalet butiker på Kullagatan stannade av något efter 1985 och fram till 1997 steg antalet med endast sju
stycken (Svensk Handel et al). Fram till början av år 2002 ökade butikerna ganska drastiskt igen och sammanlagt
fanns 80 stycken etableringar förutom serveringarna (Helsingborgs Stadsförnyelse, 2002). Butiksökningen möjlig-
gjordes delvis  av att varuhus lades ned eller delade upp sina lokaler. Åhléns minskade bl.a. sin butiksyta och delar av
varuhuset gjordes om till galleria. Även NK som gjorde ett gästspel på Kullagatan under 1980-talet lämnade relativt
stora lokaler som kunde delas upp.

Antalet restauranger i centrum var alltså relativt få och utvecklingen mellan 1975 och 1985 svag. Visserligen hade
serveringsantalet fördubblats på Kullagatan under de tio åren, men detta innebar endast fyra sammanlagt. En förkla-
ring kan vara de ingrepp som krävs i en lokal för att den ska anpassas till matservering. Den gällande matkulturen kan
också haft inverkan, man åt helt enkelt inte ute så ofta som man gör idag. Alltså valde fastighetsägarna handelsföretag
framför serveringar (Svensk Handel et al). Under 1990-talet har däremot detta förändrats i Norrcity och en del nya
caféer och restauranger har etablerats. Detta passar även in på den nationella trenden då antalet serveringar ökat
drastiskt under 1990-talet. Sammanlagt finns det idag ca 60 caféer och restauranger i centrum, varav sju på Kullaga-
tan (Miljö- & Hälsoskydd, Helsingborg, 2002). Butiksantalet på Norrcity är år 2002 ca. 285. Det ökade café- och
restaurangutbudet har bidragit till att centrum nu är mer diversifierat än tidigare. Tyvärr är det bara ett café som har
öppet efter klockan sju på kvällen, vilket gör utbudet lite begränsat kvällstid.
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Handeln har genom åren brett ut sig mer och mer på Norrcity och flera gator än Kullagatan har blivit gågator.
Gågatesystemet byggdes ut under tidigt 80-tal och nu är en relativt stor del av Norrcity gång- eller gång- och
cykelgator(Lindgren, 2002). En betydande handelsgata är nu Bruksgatan där antalet kedjebutiker idag är relativt få
och butiksutbudet varierat. Klädbutikerna har brett ut sig allt mer och hantverkarna har flyttat till andra gator. En annan
viktig del i utvecklingen är att varuhusen har minskat i betydelse. Istället har det blivit plats för fler mindre butiker. Det
finns fortfarande stor potential för nya butiker på Norrcitys gränder och gator. Det har utvecklingen hittills visat. Affärs-
områden växer och har överspillningseffekt på andra gator och områden. Om man utökar stråken på Norrcity kan fler
lokaler utnyttjas för handel och det i sin tur genererar fler besökare.

Karta över gatutyperna på Norrcity. Allt
omarkerat  inom området är
gångprioriterat, lila är nödvändig
 biltrafik, blå rutor
konfliktpunkter.
(Stadsbyggnads-
kontoret, 2001)

Kullagatan

Stortorget

Bruksgatan
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Norrcitys utveckling
1961 Södra Kullagatan byggdes om till gågata
1975 Sammanlagt 35 butiker på Kullagatan

Sammanlagt två serveringar på Kullagatan
1985 Gågatan utvidgad till stora delar av övriga Norrcity

Sammanlagt fyra serveringar på Kullagatan
Sammanlagt 60 butiker på Kullagatan, varav 15 kedjeanslutna

1997 Sammanlagt 67 butiker på Kullagatan
2002 Sammanlagt 80 butiker på Kullagatan

Sammanlagt 285 butiker på Norrcity
Sammanlagt ca 60 serveringar på Norrcity (varav sju på Kullagatan
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Ekonomi och statistik
Omsättningen på Väla har ökat stadigt med utbyggnadstakten från 1974 fram
till 2001. Under första året hade köpcentret en omsättning på 300 miljoner.
Siffran ökade sedan till 500 miljoner fram till år 1996 och låg under år 2001på
1,4 miljarder kronor (siffrorna är inte indexreglerade). Enligt Svensk handel
omsatte Väla under år 2001dagligen 28 940 kr/kvm. Detaljhandeln i
Helsingborgs centrum omsatte motsvarande 29 700 kr/kvm per dag under år
2001 (Svensk handel, 2001).

Antalet besök har också ökat, men tyvärr finns inga uppgifter för det första
året. År 1996 var hade Väla tre miljoner besökare och fem år senare var
siffran uppe i fyra miljoner (Wallin, 2002).

Genomsnittshyran på Väla har förändrats genom åren. År 1974 låg den på
800kr/kvm. Tolv år senare hade hyran ökat till 1800/kvm och år 2001 var den
2800/kvm. Till grundhyran tillkommer (räknat på uppgifterna från år 2001)  ca
250 kr/kvm för el, marknadsföring och driftskostnad m.m (Wallin, 2002). Det
är svårt att få reda på genomsnittshyran på Norrcity eftersom fastighetsägandet
är spritt, men en av butiksägarna som intervjuades i enkäten till denna upp-
sats uppger att de är relativt lika Välas. Samma butikschef har etableringar på
båda handelsplatserna. En skillnad är att att Norrcity p.ga. det splittrade ägandet
inte har en gemensam del av hyran som går till reklam.

Butiksytorna skiljer sig också ganska rejält mellan butikerna på Väla. Den
största ytan uppges vara på 4500 kvm och den minsta 40 kvm. Genomsnittet
ligger på 370 kvm. Av den sammanlagda handeln på köpcentret sker den
största delen, 68 %, på torsdag till söndag och resterande 32 % måndag till
onsdag (Wallin, 2002). Enligt en helt färsk enkät från Helsingborgs Stads-
förnyelse sträcker sig affärsstorleken på Norrcity mellan 20 kvm och 1800
kvm. Siffrorna är ungefärliga eftersom alla enkätsvar ännu inte behandlats.
Därför är det också i dagsläget svårt att få fram medelstorleken på en norrcity-
butik.
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Besökare
Enligt Välas centrumlednings egna uppgifter kommer ungefär 60 % av besökarna från Helsingborgs stad och 40 %
från annan kommun. Av kunderna utifrån reser den största delen från Ängelholm, Örkelljunga, Perstorp, Klippan,
Hässleholm, Halmstad, Ljungby, Landskrona och Helsingör (Wallin, 2002). Detta kan jämföras med Norrcitys besö-
kare som till 80 % bor i Helsingborg (Hellgren et al, 1995). Detta kan tolkas som att Väla, tillsammans med IKEA, ses
som ett besöksmål och att det därför lockar en stor del regionala kunder.

Välas och Norrcitys typbesökare har gemensamt att de ofta har familj och befinner sig i 40-årsåldern. Det som skiljer
platserna åt är att det är en större andel kvinnor som handlar på Norrcity och att de flesta besökarna som handlar i stan
bor i lägenhet. Endast 35 % av Helsingborgs centrums besökare bor i villa. När det gäller Välas kunders boendeform
dominerar de som bor i villa med ca 60 %, medan ungefär 40 % bor i lägenhet. Könsfördelningen på köpcentret är
nästan 50-50 (Hellgren et al, 1995). Varför könsfördelningen ser ut som den gör kan bero på att kvinnor i större
utsträckning flanerar och besöker fler butiker än män för att köpa en vara. Om butikssammansättningen styrs av detta
eller om könsfördelningen har styrts av butikerna i stan är svårt att säga. Faktum är att det finns betydligt större andel
klädbutiker för kvinnor än män i stan (se analyskapitlet).

Något som utgör ännu en skillnad mellan Väla och Norrcity är besökarnas familjesammansättning. Ungefär 44 % av
de som besöker Väla är barnfamiljer och ca 16 % är ensamstående.  Jämför man med innerstan ser man att andelen
singlar utgör nästan 1/4 av besökarna där.  Andelen familjer som handlar i stan är mindre jämfört med köpcentret.
Gruppen med par utan barn är däremot nästan lika stor på båda ställena (ca 30 %), men något större på Väla
(Hellgren et al, 1995). En tänkbar orsak till fördelningen kan vara att butiksblandningen på Väla vänder sig främst till
familjer. Ett köpcenter är ofta mer rationellt strukturerat än en stadskärna och man kan snabbt göra sina inköp, vilket
också sparar tid för barnfamiljer. Förutom tidsaspekten är  butikerna också i genomsnitt mindre exklusiva och mer
generella på Väla. Detta gör att man hittar mycket i en affär och att utbudet är något billigare.

I Välas och Helsingborgs Hjärtas enkät,
som genomfördes under 1995, frakom
en del åsikter om besökarnas uppfatt-
ning om centret. Framför allt uppskatta-
des det breda utbudet av butiker, varor,
tjänster och arrangemang som fanns.
Vidare ansåg man att informationen var
god, att öppettiderna var generösa, att
centret var lättillgängligt (vilken definitio-
nen av lättillgängligt som användes upp-
ges inte i enkäten, men syftar förmodli
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gen på bilburna kunder) och höll en jämn
och hög kvalitet. Bristerna besökarna såg var
att utbudet var för standardiserat och att det
inte fanns något systembolag (Hellgren et al,
1995). Förutom de goda omdömena från be-
sökarna har Väla också fått Svensk Handels
egen utmärkelse ”Årets köpcentrum 2000”
(www.vala.com, 2002-06-19). Året efter fanns
det med bland de nominerade till samma
utmärkelse, men vann ej
(www.retailawards.com, 2002-06-19).

I
källa: Hellgren, et al
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Färdsätt och parkering
Färdsätt och parkering är något annat som skiljer de båda handelsplatserna åt. På Väla är det inte helt överraskande
de bilburna som dominerar med 88,9 %, medan bussresenärer och gående endast utgör 4-5 % vardera. Av besö-
karna är det knappt 2 % som cyklar till externhandeln. I enkäten uppgavs också att kunderna ansåg bussförbindelserna
var bristfälliga. Troligen skulle bussresandet till centret kunna ökas något genom att förbättra bussförbindelserna. I
det stora hela skulle antagligen inte skillnaden bli så stor eftersom centret redan är så bilanpassat.  Färdsätten för
besökarna på Norrcity skiljer sig från Välas. Grupperna med bussresenärer, fotgängare och bilister är ungefär lika
stora, även om bilresenärerna är några procent fler. De tre grupperna utgör mellan ca 25 % och 30 % vardera.
Cyklister är också en grupp som förekommer mer i stan än på köpcentret. Sammanlagt cyklar ca 7 % av besökarna
till centrum. Positivt för centrum är att det bedöms som lätt att hitta, även för besökare utifrån Helsingborg.

Färdsätten speglar kundkretsen och de olika handelsplatsernas geografiska placering. Det är relativt svårt att ta sig till
köpcentret med allmänna kommunikationsmedel, inte minst om man kommer utifrån kommunen. Väla är ett stort
regionalt center och besöks av många barnfamiljer. Familjer är också i stort behov av bilar och det är tydligt att centret
är anpassat efter denna målgrupp. I centrum är det däremot de som har lättare för att använda sig av allmänna
färdmedel, eller som kommer till cykel och till fots som utgör den största delen av besökarna.

Parkering anses ofta som en viktig fråga i handelssammanhang och väcker mycket debatt. Välas och IKEA:s parke-
ring är, till skillnad från centrums, gratis. Inte mindre än 81 % av besökarna på köpcentret (IKEA:s kunder deltog inte
i enkäten 1995) ansåg att det var viktigt med den fria parkeringen. Besökarna från Helsingborg angav att det inte var
avgörande för valet av handelsplats, men att det betydde mycket att slippa ”skramla med mynt” (Hellgren et al, 1995).
Väla har, tillsammans med IKEA, 3300 parkeringsplatser. Enligt centrumchefen är det en relativt hög siffra för ett
köpcenter och någon parkeringsbrist råder inte (Wallin, 2002). Även om alla p-platser ligger i anslutning till handels-
verksamheten betyder det inte alltid korta avstånd. IKEA har en stor entré och på köpcentret finns sex stycken. Det är

inte alltid det går att hitta parkering nära sin speciella målpunkt.
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Parkeringssituationen är något annorlunda i stan än på Väla. Hur viktig frågan är har diskuterats på Norrcity genom
åren. Diskussionerna har gått fram och tillbaka och handlarna har ständigt begärt fler p-platser för att göra centrum
mer tillgängligt. Tillgången på parkering var väldigt god från det man började riva industribyggnader i Norra hamnen
i början av 1990-talet fram till 1997 när bostäderna på H99-området byggdes. De avrivna tomterna tjänade då som
tillfälliga p-platser, vilket naturligtvis gladde handlarna i centrum. Resultatet i enkäten som togs fram under 1995 kan
vara något missvisande i detta fall eftersom den gjordes under den här tiden. Vissa aspekter gällande parkeringen
påverkas dock inte direkt av tillgången på p-platser.

Hela 59,3 % av dem som besöker Norrcity anser inte att p-avgifter har någon betydelse för sättet man tar sig dit på,
medan 12,6 % tyckte att det hade stor betydelse. Majoriteten av de tillfrågade eftersökte inte fler p-platser i centrum
utan tyckte att det var relativt lätt att parkera. Svårast var det att hitta parkering efter 17.00 på vardagar, vid större
evenemang och på lördagar. Besökarna på Norrcity visade sig välja lite olika parkeringsplatser. Nära 9 % av de
tillfrågade valde att ställa bilen på Söderpunkten och OJ på Söder, medan 67 % parkerade på de stora p-platserna i
Norrcity och 23 % på ”Övriga platser” (förmodligen kantstensparkering, parkeringar utanför det egentliga centrum-
området m.m., författarens kommentar). Parkeringstillgången i Helsingborgs centrum är förstås lite svårare att kart-
lägga än den på Väla mycket på grund av att ett centrum har så många andra funktioner än handel. Fördelningen över
dem som vistades på Norrcity (ej inklusive Norra hamnen) under veckodagarna år 1996 var:

Boende 1500
Anställda 2100
Besökare 3500
Sammanlagt 7100

(Stadsbyggnadskontoret, 1998)

Hur dessa personer parkerar är svårt att säga då det, förutom de offentliga parkeringarna, finns ett antal privata som
framför allt utnyttjas av företag och boende. Stadsbyggnadskontoret har dock fått fram hur stor del av parkeringarna i
Norra hamnen (inte Norrcity som är fallet i tabellen ovan) som användes för inköpsresor. År 1996 utnyttjades 530 av de
då 1480 parkeringsplatserna i Norra hamnen för inköp under veckodagarna. På långlördagarna däremot steg siffran
till 1000 av 1480 (Helsingborgs Stad, 1998). Även om alla p-platser i Norra hamnen inte finns kvar idag visar siffrorna
på proportionerna mellan dagarna. Det är alltså en topp på lördagarna och vid stora evenemang som bör tillgodoses.
En annan faktor som har betydelse för centrum är att p-platserna är utspridda på ett helt annat sätt än vid en externh-
andelsetablering. Dessutom väljer en del att parkera på andra ställen än på Norrcity. Därför presenteras parkerings-
platserna i centrum områdesvis (dessa siffror gäller för år 2002 och inte innan byggnationen i Norra hamnen):
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Norrcity: 435+105 (De 105 finns på Nicolaiskolan ovanför Landborgen, ytterligare 68 st. tillkommer efter
skoltid
Södercity: 1034 (redovisas p.g.a. de 9 % som parkerade i Södercity och gruppen ”Övriga platser” på 23 %)
Norra Hamnen: 1241 st
Knutpunkten: 702 st
Sammanlagt antal p-platser:  3517 + 105 efter skoltid på Nicolaiskolan
(Tekniska förvaltningen, Gatukontoret, Helsingborgs stad, 2001)

På Helsingborg stads hemsida finns samtliga parkeringsplatser utlagda med uppgifter om avgifter, öppettider,
betalningssätt, infart, utfart samt vilka målpunkter som ligger närmast p-platsen. Detta system skulle kunna förenklas
och tydliggöras. Skyltningen i centrum är bristfällig, vilket innebär onödig söktrafik och outnyttjade p-platser.

På Norrcity finns även privata parkeringshus och p-platser som inte utnyttjas till fullo på helgerna. Det enda p-huset
som är öppet för allmänheten på lördagarna är Rådhusets parkeringshus med 240 platser. Utöver Rådhusets parke-

Södercity

Knutpunkten
Norrcity

Norra hamnen
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ringshus finns det ytterligare tre stora privata parkeringshus inom Norrcitys gränser. (Knutpunktens parkeringshus,
Skandias p-hus och Unionens parkeringshus) Inklusive p-husens platser är antalet reserverade p-platser inom Norr-
city sammanlagt 1650 stycken. Eftersom en del av dessa är reserverade för anställda borde en stor del av dem kunna
samutnyttjas på lördagarna. Problemet har hittills varit rädsla för vandalism (Blomqvist, 2002).
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Miljön på Norrcity
I enkäten som genomfördes av Helsingborgs Hjärta och Väla år 1995 framkom
även besökarnas åsikter om miljön i centrum. Det som uppgavs vara positivt var
att det var lätt att hitta till centrum, att utbudet av tjänster, varor, restaurang- och
caféutbudet var bra, att man fick ett gott bemötande i butikerna, att man kände sig
trygg under dagtid i centrum och att offentlig utsmyckning och evenemang var
välgjorda. Vidare var det också många som upplevde Kullagatan som en positiv
plats, den fick hela 4,25 av 4,5. På den negativa sidan angavs att bussförbindelserna
var dåliga, att det var svårt att hitta p-platser, det var en klar brist på offentliga
toaletter, man kände sig inte trygg i centrum under kvälls- och nattetid och renhåll-
ningen var dålig. Rådhustorget fick 3,5 i betyg på en skala av 4,5 (Hellgren et al,
1995). Torget har stor potential och kan rustas upp relativt enkelt. Bl.a. skyms hela
västra sidan av en gammal busshållplats som gjorts om till blomsterhandel. Plat-
sen känns också anonym och är ingen naturlig mötesplats. Något som är positivt
är att en större barkedja ska öppna bar- och restaurangverksamhet där. Uteserve-
ring kommer att ske på torget. Verksamheten kommer förhoppningsvis att öka
genomströmningen av besökare och därmed bidra till ett ökat folkliv på platsen.
Människor dras till platser där det finns andra människor.

I ”norrcity i Helsingborg, ett handlingsprogram” presenteras de olika gatorna på
Norrcity utifrån en A-, B- och C-klassificering. Tydligt är att de starkaste köpstråken
utgörs av den södra delen av Kullagatan och Norra Bruksgatan. I handlings-
programmet läggs även ett förslag fram om att öppna upp en passage genom
kvarteret Vikingen för att få en rak länk mellan Bruksgatan och Kullagatan. Kvarte-
ret ligger nu lite som en kloss mellan handelsgatorna. Som det ser ut nu måste
man gå runt det för att komma åt ena eller andra hållet. En passage skulle möjlig-
göra ett helt nytt rörelsemönster med flera valmöjligheter (Stadsbyggnadskonto-
ret, 2001). Genom att rusta upp flera gator och torg på Norrcity kan man utveckla
alternativa stråk till dem som finns idag. På det sättet kan man få utökade A- och B-
lägen då fler platser blir attraktiva för handel.

Bilderna visar staty på Stortorget, vy av Rådhustorget, Kullagatan och detalj av Kungstorget
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Något som är viktigt att komma ihåg när man jämför de två handelsplatserna är att det finns ungefär tre gånger så
många butiker och serveringar på Norrcity som på Väla. Antalet är därför inte det avgörande i jämförelsen utan
betoningen kommer att ligga på butiksstrukturen, förekomsten av kedjebutiker och butikernas inbördes sortiment.
Genom att sätta det sammanlagda antalet butiker i samband med hur många det finns inom respektive kategori, får
man en tydlig bild av hur representationen ser ut på de två handelsplatserna.

Det finns en viss svårighet med att dela in butiker i kategorier. Medan det är solklart vad vissa (t.ex. renodlade
klädaffärer) hör till blir det svårare med butiker som har ett blandat utbud. Sportbutiker säljer t.ex. numera även vanliga
kläder och inte bara sportartiklar, Pressbyrån säljer korv (återfinns dock i mediakategorin) och en del mataffärer
fungerar som Post. Indelningen har därför gjorts efter varje butiks huvudinriktning. Helst bör man ha ett begränsat
antal kategorier samtidigt som man tydligt visar de olika butikernas utbud. Metoden som har valts i den här uppsatsen
är att dela upp varje huvudkategori i ett antal underkategorier, som tydligare redovisar de diversifierade utbudet. Inom
tjänstekategorin är det extra tydligt vilka olika kundkretsar de båda handelsplatserna betjänar.

Statistiken över handelsplatserna (antalet butiker och namn på butikerna) har hämtats från Välas hemsida, Miljö- och
hälsokontoret i Helsingborg och från Helsingborgs Stadsförnyelse, och har bearbetats av författaren. Ändringar har
inte gjorts i underlaget efter april 2002, vilket gör att senare förändringar i butiksstrukturen inte finns med. Hela det
bearbetade underlaget finns som bilaga i slutet av uppsatsen. Analys och slutsatser har gjorts av författaren utifrån
statistikunderlag och studier på plats.

Innan analysen följer här en kort presentation och definition av varje kategori:

Hobby & fritid
Under den här rubriken finner man allt man huvudsakligen gör på fritiden.
Framför allt gäller det då saker och inte fritidsinriktade kläder. Kategorin om-
fattar bl.a. djuraffärer, teknikaffärer (framför allt bildelar, viss hemteknik m.m.),
leksaker pappersvaror, modelljärnvägar och en sexshop. Här syns en tydlig
koppling till vilken funktion respektive handelsplats har och hur olika plane-
ringen är för de båda.

Hälsa & skönhet
Allt som har med skönhet, hygien och hälsa att göra finns under den här
kategorin. Det inkluderar t.ex. gym, Apoteket, kosmetika, hygienartiklar och en
salong.

Apotek Apotek
Hälsokost Hälsokost
Kosmetika Kosmetika
Gym
Salong

  N      Hälsa & skönhet      V

Norrcity Väla

Leksaker Leksaker
Byggsatser Djuraffär
Frimärken Drinkaccessoarer
Modelljärnvägar Hobbymaterial
Mynt Teknik
Papper
Sexshop
Sybehör/Tyger

Kategorier

  N      Hobby/fritid      V
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Inredning
I kategorin ryms allt som har med inredning att göra. Det innebär såväl design-
butiker, antikaffärer och gallerier som färgbutiker och IKEA. Man kanske kan
hävda att gallerier och antikaffärer borde ses som konstaffärer, men likväl
används varorna till att inreda våra hem med.

Kläder & accessoarer
Förutom traditionella klädbutiker med tillhörande accessoarer som skor, hand-
skar och väskor ryms även sport- och friluftsbutikerna här. På senare tid har
dessa butiker gått över från att endast sälja sportartiklar och sportkläder till att
sälja allt mer vanliga modekläder. Gränsen mellan vilka kläder som används
till vad har också suddats ut allt mer.

Livsmedel/Serveringar
Gruppen inkluderar kort och gott allt som är ätbart. Det gäller allt ifrån godis
och råvaror till färdiglagat och drycker. Det är tydligt att framför allt serveringa-
rna är anpassade efter de olika marknaderna på respektive handelsplats. Bu-
tikerna som finns med är allt ifrån specialbutiker som inriktat sig på t.ex. chok-
lad eller kaffe till större matbutiker och serveringar mat. Inom undergruppen
serveringar ryms alla som serverar färdig mat, t.ex. kebabställen, caféer, barer
och övriga restauranger.

Presentbutik/Design Presentbutik/Design
Tavlor Tavlor
Blommor Blommor
Galleri Färg
Keramik IKEA
Kök
Lampskärmar
Mattor
Antikt
Sängar
Teknik

 N      Inredning      V

Barn Barn
Dam/Herr Dam/Herr
Dam Dam
Dam/Barn Dam/Barn
Handskar/Väskor Handskar/Väskor
Herr Herr
Skor Skor
Smycken Smycken
Sport/Friluft Sport/Friluft
2ndhand Accessoarer
Skinnkläder Dam/Herr/Barn
Underkläder Hästkläder
Ungdom

  N      Kläder & accessoarer      V

Servering Servering
Speceri Speceri
Godis Godis
Bageri
Choklad
Fisk
Frukt/Grönt
Kaffe
Kött
Närbutik
Ost
Systembolag
Teknik

  N      Livsmedel/serveringar     V
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Media
I Mediakategorin ryms bio, datorer, skivor, telefoner och litteratur. Kort sagt allt
som används för att förmedla något med.

Tjänster
Kategorin omfattar alla typer av tjänster som finns inom Norrcitys och Välas
gränser. De kan vara gratistjänster som t.ex. turistinformation såväl som rese-
byråer, mäklare m.fl. som man betalar för. Inom kategorin ryms också yrken
som gränsar till hantverk. En del av dem är stuckatör, skomakare och skräd-
dare. Därför är även krukmakare inkluderade i gruppen.

Varuhus
Det finns ett varuhus inom planområdena och det är ett Åhlénsvaruhus som
ligger på Norrcity.

Böcker Böcker
Ljud/Bild Ljud/Bild
Skivor Skivor
Tidningar/Tobak/SpelTidningar/Tobak/Spel
Bio
Instrument
Pappersvaror
Teknik

N      Media      V

Frisör Frisör
Optiker Optiker
Resebyrå Resebyrå
Skomakare Skomakare
Urmakare Urmakare
Kopiering
Ljud/Bild
Mäklare
Bankverksamhet
Begravningsbyrå
Cykelservice
Fotvård
Skräddare
Stenhuggeri
Stuckatur
Tapetserare
Turistbyrå
Tvätteri

N      Tjänster      V
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Samtliga huvudkategorier
Vid en snabb anblick av en förteckning över huvudkategoriindelningen ser handelplatserna relativt lika ut. Det enda
som skiljer dem åt är att det finns ett varuhus i stan. Denna etablering finns även på Väla, om än i något specialiserad
form (Å.skönhet och Å.hem). Tittar man lite närmare på fördelningen av kategorierna är skillnaderna trots allt ganska
stora. Procentuellt sett är olikheterna mellan de båda handelsplatserna betydande. På Väla utgör ”Kläder & acces-
soarer” nästan hälften av alla butiker, medan de bara är en fjärdedel av etableringarna på Norrcity. Även ”Livsmedel
och serveringar” upptar 25 % av Norrcitys utbud. Jämförs denna kategori med samma grupp på Väla är den knappt
hälften så stor av det totala utbudet. Kundunderlaget i stan gör att det finns en marknad för ett bredare utbud av framför
allt serveringar. Samma sak gäller för Tjänster. Medan de upptar knappt 1/4 av Norrcitys totala utbud utgör det endast
ca 1/10 av Välas. ”Kläder och accessoarer”, ”Hobby & fritid” och ”Hälsa & skönhet” är de enda kategorierna som
omfattar en större andel på Väla än på Norrcity.

Det som är mest avgörande när det kommer till skillnaderna i handelstrukturen är de båda handelsplatsernas olika
funktioner och de kundgrupper som följer med dessa skillnader. Medan Väla endast är ett handelscentrum har
Norrcity så många fler funktioner. Detta avspeglar sig i både i huvudkategorierna och underkategorierna

Fördelning av kategorier, VälaFördelning av kategorier, Norrcity HOBBYFRITID

HÄLSA & SKÖNHET

INREDNING

KLÄDER & ACCESSOARER

LIVSMEDEL/SERVERINGAR

MEDIA

VARUHUS

TJÄNSTER
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Om man ser till antalet underkategorier är utbudet proportionerligt bredare på Väla
när det kommer till den här kategorin. Det finns fem olika inriktningar i stan, medan
externhandeln har tre. Endast en av butikerna är etablerad på båda ställena och
det är BR-leksaker. Den stora skillnaden även här är att butikerna på Väla vänder
sig till en bredare publik. På köpcentret finns bredare och mer generella butiker än i stan. T.ex. Panduro Hobby är en
affär med ett brett hobbysortiment som tilltalar och vänder sig till många. Hobbybutikerna på Norrcity är däremot
väldigt specialiserade. Bl.a. finns det en affär som endast säljer modelljärnvägar och alla dess tillbehör. En annan
butik har specialiserat sig på byggsatser.

Det finns ytterligare butiker som inte förekommer på Väla. En inriktning är sybehör. Sammanlagt finns det fem sybehörs-
butiker i centrum. Man kan kanske påstå att delar av Å.hem, IKEA och Hemtex borde räknas till den här kategorin då
man faktiskt kan köpa tyger och tråd där, men skillnaden är att det där endast går att få tag på inredningstyger och ett
visst basutbud när det kommer till sömnad. Sybehörsbutikerna har ett djupare sortiment där det går att hitta mesta, i
vissa fall t.o.m. symaskiner. En tänkbar orsak till att det inte säljs så mycket sybehör på Väla kan också vara storleken
på projekten man ämnar ta tag i. För att byta gardiner eller klä om en möbel kan man förmodligen tänka sig att åka en
bra bit för att leta upp det tyg man vill ha. Behövs det däremot lite knappar eller resårband åker man knappast ut till
externhandeln. En annan bidragande orsak kan vara traditionsaspekten som togs upp under ”Tjänster”. Är det ett
gammalt företag som varit etablerat i stan hela tiden är det svårt att flytta och anpassa sig till en ny plats och kundkrets.

Tre underkategorier till som inte förekommer på Väla, men i stan är Mynt, Frimärken och Sexshop. Alla har förmod-
ligen för smal kundkrets för att passa på ett köpcenter. Förmodligen har inte sexshopen heller rätt profil för att
överhuvudtaget etableras på Väla. Mångfalden i stan kommer av att fastighetsägarna själva bestämmer sina hyres-
gäster. Det är svårt att tänka sig Välas centrumledning planera en lokal för t.ex. en sexshop bland alla barnfamiljer.

Hobby/Fritid

Väla

DJURAFFÄR

DRINKACCESSOARER

HOBBYMATERIAL

TEKNIK

LEKSAKER

 Norrcity

BYGGSATSER

FRIMÄRKEN

LEKSAKER

MODELLJÄRNVÄGAR

MYNT

PAPPER

SEXSHOP

SYBEHÖRTYGER

Fördelning i % av kategorin Hobby/Fritid
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Ser man endast på antalet butiker inom Hälsa & Skönhetskategorin är de proportionerligt
överrepresenterade på Väla. Sen är fördelningen inom kategorin lite olika. Hälsokost är
t.ex. en underkategori där det ser relativt lika ut i stan och på köpcentret (fem respektive
två butiker). Även Apoteket finns på båda ställena.

Antal kosmetikabutiker är däremot lite olika på de båda platserna. Medan det finns fem i stan har Väla inte mindre än
tre, vilket är proportionerligt fler. Eventuellt går det också att räkna Åhléns kosmetikavdelning som extrabutik i centrum,
vilket skulle öka antalet till sex stycken. Skillnaden är, förutom mängden, strukturen och innehållet i butikerna. Medan
Väla har Kicks och Å.Skönhet (specialnisch inom Åhléns) som inte finns i stan har man specialiserade, mer exklusiva
makeupaffärer i centrum. Detta syns också i sortimentet på åtminstone en av kedjorna som finns på båda platserna.
Butikschefen uppger att det säljs mer smink i centrum, men fler presentinriktade förpackningar och kroppsvårds-
produkter på köpcentret. En förklaring som gavs var att fler tonårstjejer rör sig i stan.

En annan viktig skillnad mellan Norrcity och Väla är att det i centrum finns både ett gym och minst två skönhets-
salonger. Det finns sannolikt inte underlag till varken gym eller salonger på Väla eftersom kundunderlaget i stan är
bredare och mer omfattande. Många som utnyttjar gymmet i stan gör det i anslutning till sina arbetstider. Det erbjuds
t.ex. speciell lunchgympa tre gånger i veckan.

Hälsa & skönhet

  Väla
 

Norrcity

APOTEK

GYM

HÄLSOKOST

KOSMETIKA

SALONG

Fördelning i % av kategorin Hälsa & skönhet
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Inredningskategorin är ganska speciell med tanke på att IKEA ligger på Väla.  I stan
finns inte utrymme för något liknande varuhus och det passar heller inte in i stadsmil-
jön med det omfattande distributionssystem som krävs. Det är helt enkelt för storskaligt.
Läget intill två Europavägar passar förmodligen utmärkt. Vidare kan inte ett stads-
centrum erbjuda de lokaler som IKEA behöver, varken storleks- eller prismässigt.
Även om företaget med sin omfattning av sortiment och storlek dominerar inredningsbranschen på Väla, finns det en
del lite mer specialiserade butiker inne på själva köpcentret. Om man ser på hela kategorin är centrum lite över-
representerat när det gäller antal butiker (ca 40 mot 12 på Väla), men då måste man väga in att IKEA som varuhus har
ett omfattande sortiment. Även här är det därför strukturen och inriktningen på butikerna som skiljer.

Trots att centrum proportionerligt har fler inredningsbutiker än externhandeln är Väla klart överrepresenterat när det
gäller antalet present/designbutiker. Något som förmodligen beror på den inredningstrend som har rått på senare tid.
Om antalet hade varit proportionerligt till handelsplatsernas storlek skulle Norrcity haft tre gånger så många av den
typen butiker. Affärerna skiljer sig åt också inom denna underkategori. Även om man skulle bortse från IKEA, som är ett
stort kedjeföretag, är de flesta av de andra butikerna på Väla också kedjeanslutna. Inriktningen är också lite annor-
lunda i centrum där det generellt är ett större inslag av designade möbler och lite mer exklusiva märken. Generellt är
skillnaden störst mellan olika butiker, men sortimentet skiljer sig också lite åt mellan de som etablerats på båda
ställena. En inredningsbutik uppger t.ex. att de har valt att ha lite smalare utbud på externhandeln. Butiken på Norrcity
har nischats på mer textilier och möbler jämfört med den på Väla.

En annan typ av handel som inte finns på Väla, men väl på Norrcity är gallerierna. Intressant nog finns det hela sex
stycken i centrum, varav fem av dem ligger relativt nära varandra i den norra delen  av området. Förmodligen drar de
nytta av att ligga nära  varandra och tjänar på att kunderna dras till ett område, s.k. klustereffekt. I större städer är detta
vanligare. Man har t.ex. gulddistrikt i New York. Kunderna väljer helt enkelt det område som har bäst utbud.

Skillnaden mellan Väla och Norrcity kan också hittas inom andra underkategorier och bland kedjeföretagen. En del
uppger att de säljer mer av vissa varor beroende på om affären ligger i centrum eller på externhandeln även om
sortimentet i grunden inte är uttalat olika. En affär säljer t.ex. mer pappersvaror till företag och turister i stan, medan
Välabutiken besöks av mer traditionella shoppare. Vidare är det som sagt en skillnad i inriktningen på de olika

Inredning
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 Väla

FÄRG

BLOMMOR

IKEA

PRESENTBUTIK/DESIGN

TAVLOR

Norrcity

ANTIKT

BLOMMOR

GALLERI

KERAMIK

KÖK

LAMPSKÄRMAR

MATTOR

MÖBLER

PRESENTBUTIK/DESIGN

SÄNGAR

TAVLOR

TEKNIK

Fördelning i % av kategorin inredning

butikerna i stort. Förutom att det är fler privata butiker i stan är de också mer specialiserade. Bland annat finns det inte
mindre än fyra olika köksinredningsbutiker och tre mattaffärer på Norrcity. Det ligger inte mindre än fem antikhand-
lare, en butik specialiserad på engelska möbler och en affär som specialiserar sig på lampskärmar i stan. Jämförel-
sevis finns det också ca fyra blomaffärer på Norr, medan Väla har en specialiserad inom det området (proportionerligt
är det dock lika här). Norrcity har också inte mindre än fyra butiker vars inriktning är hemteknik. De har ett djupt
sortiment och är förmodligen till stor del beroende av den relativt omfattande närmarknaden. Motsvarande butik finns
på Väla där sortimentet är bredare och även mer volymkrävande. Förutom antikhandlare, ryms nästan samtliga
uppräknade inriktningar inom IKEA:s varuhus. Den stora skillnaden är alltså som tidigare att centrum tenderar att ha
fler, mindre och mer specialiserade butiker än Väla.
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Kläder & acessoarer

Den kategori där Väla är mest överrepresenterad är Kläder & Accessoarer. Det
finns ca 85 butiker inom denna kategori i stan och inte mindre än ca 40 på
externhandeln. Detta ger en representation på 2:1 istället för 3:1. Eftersom Välas
utbud är planerat får man anta att representationen visar den önskvärda inrikt-
ningen på centret. Samtidigt visar siffrorna också tydligt skillnaden mellan Väla
och Norrcity när man ser hur stor andel klädhandeln utgör på respektive ställe.

Sammanlagt finns det 12 underkategorier som är lite olika fördelade på vardera
ställe (se karta). Många butiker är olika, en del är kedjeanslutna och en del privata. Ca 17-18 av dem förekommer på
båda handelsplatserna. Ungefär hälften av Välas kläd- och accessoarbutiker finns alltså också representerade i stan,
medan Norrcity endast har ca 18 av 85 gemensamma med köpcentret.

Generellt gäller samma sak  för denna kategori som de flesta andra; Norrcitys utbud är mer specialiserat och en
större andel av butikerna är privata. Men det finns också andra skillnader. Även om antalet underkategorier är lika
många på respektive ställe är de olika fördelade. I centrum finns det t.ex. ca. 28 damklädesbutiker och endast åtta
renodlade herrklädesbutiker. Det ser lite annorlunda ut på Väla där skillnaden inte är lika markant (åtta mot fem).
Likadant är det med de kombinerade herr- och dambutikerna. Där man på Norrcity har nio stycken finns det åtta på
köpcentret, man kan därför säga att det proportionerligt finns fler affärer för män på Väla. Antalet renodlade barn-
klädesbutiker är ungefär lika till antalet. Förutom skillnaden i antal framkom vid telefonintervjuer med några av
butikscheferna att sortimentet kan vara lite olika mellan butiker som etablerat sig på båda ställena. Skillnaderna var
inte drastiska, men vissa lite dyrare varor uppgavs sälja bättre i stan medan Välas utbud betonades mer av basplagg.
Det ska dock betonas att de flesta stora kedjeföretagen inte har någon skillnad alls i sortimentet. Om det skiljer sig åt
beror det oftast på butiksstrukturen eller storleken. Detsamma kan man säga om sport- och friluftsaffärerna. I det stora
hela är det samma kedjor som etablerat sig på båda ställena (Intersport, Team Sportia, The Stadium och Frilufts-
bolaget). Skillnaden är en butik på köpcentret och en i stan. Det finns en affär som specialiserar sig på ridkläder och
ridutrustning på externhandeln, medan den särskiljande butiken på Norrcity har nischat sig på specialiserade och
exklusivare friluftskläder och utrustning. Hästbutiken på Väla är kedjeansluten och har betydligt större yta än den
privata friluftsbutiken i stan. En av friluftskedjorna som finns på båda ställena uppgav att bassortimentet i butikerna är
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En annan skillnad är att det finns försäljning av secondhandkläder i stadskärnan.  Något som förmodligen har både
med profil och kundkrets att göra. En stor del ungdomar handlar t.ex. på secondhand för att hitta lite annorlunda
kläder.

Päls-/skinnkläder är också ett område där Väla och Norrcity är olika. Medan det sammanlagt finns tre butiker som
säljer skinnkläder och pälsar i stan förekommer det inte på köpcentret. Förmodligen väljer man inte att köpa sin päls
på ett köpcenter och det är inte heller butiker som drar stora mängder kunder. Marknaden är antagligen för smal för
kundunderlaget.

Smyckebutiker är en annan underkategori. Denna är till skillnad från päls- och skinn representerad på båda ställena,
men de är betydligt fler i centrum och inriktningen är en annan. Det finns ungefär elva butiker på Norrcity, medan Väla
endast har tre. Det som utmärker affärerna i stan är åter igen att det är fler icke kedjeanslutna och mer exklusiva
butiker än köpcentrets. Givetvis finns även de traditionella smyckekedjorna. Utbudet och prisklasserna är därför
också mer varierade.
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Fördelning i % av kategorin Kläder & accessoarer

detsamma, men att det i stort skiljer sig till ca 35 %. Affären i stan är mer utformad som en boutique med lite
exklusivare sortiment.
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Om skillnaden är märkbar mellan externhandeln och Norrcity när det gäller kläder
och accessoarer är den inte mindre när det kommer till livsmedelsförsäljning och
serveringar. Både till antal och struktur skiljer sig kategorin drastiskt mellan centrum
och Väla. Vid skrivandet av denna uppsats fanns det inte mindre än ca 60 serveringar
på Norrcity, medan köpcentret hade nio. Tänker man proportionerligt ”borde” det ha
funnits ca 20 på Väla. Antalet mathallar var däremot lika till antalet och därmed
underrepresenterade i centrum. Här blir den strukturella skillnaden tydlig. Det finns en mathall på Norrcity, men
sammanlagt ca 20 specialbutiker med livsmedel (kött, ost, grönt m.m.). På externhandeln har man däremot endast
en godisbutik förutom mathallen och serveringarna.

Eftersom det finns en sån tydlig strukturell skillnad mellan handelsplatserna måste det finnas en orsak. En förklaring
kan vara det volymtänkande som råder på externhandeln. Livsmedelshallen AG:s på Väla kan tjäna som närbutik åt de
som bor i närheten på Björka, men främst riktar det sig mot centrets övriga kunder. Butiken är den sista av de
livsmedelshallar som en gång utgjorde grunden på Väla och fler livsmedelbutiker än en godisaffär finns alltså inte
inne i byggnaden. En livsmedelsaffär i stan har inte samma fysiska möjligheter som i ett externt läge. Parkering och
utrymme är aspekter som skiljer platserna åt. Detta gör att en affär i stan aldrig kan få samma möjligheter till expan-
sion och nå en lika stor kundkrets som en butik som är etablerad på Väla.

En annan bidragande förklaring till skillnaden kan vara det köpmönster och kundunderlag som finns på ett externt
köpcenter till skillnad från stan. Om man åker till Väla för att shoppa handlar man oftast kläder, vilket är en klart
överrepresenterad kategori (se under ”Kläder & Accessoarer”). Fisk, kött, ost, grönsaker, kaffe, bagerivaror och delikatess-
choklad är inget som besökarna släpar runt på shoppingrundan. Inte heller har man den avsikten när man beger sig
dit. Visst kgår det att säga samma sak om centrum, men det är större variation på köpmönstret där. Till skillnad från
Norrcity måste själva shoppingen på centret vara målpunkt för att hamna där. Det är sällan man av en händelse
flanerar runt på Väla och råkar gå förbi butiker.

Förutom de fysiska aspekterna och köpmönstret är inte de flesta av de nämnda butikerna tillräckligt breda för att klara
sig på Väla. Kundkretsen är en annan på externhandeln än i Norrcity med sin omfattande natt- och dagbefolkning.

Livsmedel/serveringar
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En annan aspekt som gäller i många av kategorierna är tradition. En skomakare eller gammal traditionell delikatess-
butik (som t.ex. Zoegas kaffe) har förmodligen väldigt svårt att flytta ut på Väla där handelsinriktningen är så olik den
i stan som de ofta är starkt knutna till. Förutom traditionen är det också mer personalkrävande att vara etablerade på
Väla, och en chansning att utöka eller flytta företaget. Vid intervjuer med handlare på Norrcity nämns detta ofta som en
orsak till varför man inte vill utöka. I stan kan affärsidkarna själva reglera öppettiderna och därmed också personal-
åtgången. Kedjeföretagen har oftast större resurser för detta och de specialiserar sig sällan på delikatesshandel.

Serveringarna är en annan del av livsmedelsutbudet. Medan målet på Väla är mätta och belåtna shoppare har
Norrcity ett större och bredare kundunderlag att tillfredsställa. På externcentret finns två olika typer av caféer. Ett
traditionellt fik som har varit med sedan Väla invigdes och ett mer modernt fik med inriktning på många olika kaffe-
sorter och lättare luncher. Vidare finns en glassbar, en wok-restaurang, korvförsäljning, en annan restaurang samt Mc
Donald’s alldeles utanför själva centret. Maten är relativt snabb och enkel och det finns ett basutbud tillräckligt för att
tillfredsställa shopparna. De flesta av serveringarna ligger samlade runt en gemensam matplats. Det går därför att
anpassa maten efter varje familjemedlems behov och slippa diskussion om var man ska äta. Skillnaden mellan Väla
och Norrcity är att köpcentret är ett utflyktsmål, medan stadskärnan är en mötesplats. Ofta väljer man att träffas vid ett
speciellt fik eller servering i centrum, medan Välas matserveringar är en del av shoppingutbudet.

Typiskt för externhandeln är också att serveringarna endast har öppet
under butikernas öppettider, vilket begränsar deras kundkrets. Ett för-
ändrat kundunderlag skulle ge möjligheter för andra typer av serve-
ringar än vad som finns idag. De satsningar som hittills har gjorts i
Sverige med t.ex. externa nöjescentrum har inte gått så bra.
Multinöjescentrumet Heron City utanför Stockholm har fortfarande svårt
att få dit hyresgäster och besökare (Pettersson, 2002-02-09). Förmodli-
gen är den svenska marknaden för liten eller så är inte marknaden redo
för förändringarna.

Om man jämför Väla med centrums café- och restaurangliv blir kon-
trasten enorm. Som tidigare konstaterats finns det endast ca nio serve-
ringar på Väla, medan de i stan är närmare 60. Även i proportion till
storleken är serveringarna i stan starkt överrepresenterade. Den avgö-
rande faktorn i det här fallet är förstås kundunderlaget, vilket förstås ser
helt annorlunda ut på Norrcity. I centrum finns allt ifrån tonåringar som
skippat skollunchen, resenärer som vill ha snabbmat, förvärvsarbetare
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som vill ha en vettig, men snabb lunch, shoppare och flanörer till teaterbesökare och festsugna som kräver Guide
Michelin-stjärnor. Utbudet anpassas självklart därefter. Vill man ha en kebab på vägen hem vid klockan fyra på natten
är det inga problem, likadant är det om man vill fira på en exklusiv restaurang eller hitta ett lämpligt fik. Alla typer och
inriktningar finns och utbudet kompletteras väl med pubar och barer. Tydligt är att serveringarna både på Norrcity och
Väla är beroende av och anpassas efter de övriga rörelser som finns där. Kundunderlaget till restauranger, caféer och
pubar bestäms av de aktiviteter som finns om kring dem. Det breda utbudet av olika nöjen, arbetsplatser och bostäder
i centrum bidrar därför med ett mer varierat utbud än det på Väla där shopparna utgör underlaget.
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Även på en av de sista av de analyserade kategorierna kan man se en viss skillnad
mellan handelsplatserna. Nöjen som t.ex. biografer har inte flyttat ut på Väla som på
en del andra köpcenter. Utvecklingen i andra städer och länder tyder på att
köpcentrumen allt mer utvecklas till externa nöjescentrum där restauranger och
biografer spelar allt större roll. T.ex. The Trafford Center utanför Manchester, UK eller världens största köpcenter i
Edmonton, Canada har en sådan sammansättning. Om en sådan utveckling skulle ske i Helsingborg förändras inte
bara det mediala utbudet utan det skulle även sätta spår i andra kategorier och då framför allt restaurang- och
caféutbudet.

Förutom biodelen av mediakategorin visar andra underkategorier ytterligare olikheter. Stan har det bredaste utbudet
när det kommer media med hela åtta olika underkategorier, medan köpcentret har tre. Dominerande på båda
platserna är Ljud/bild med mobiltelefoner, datorer, TV, radio och stereo. Jämförs det sammanlagda antalet butiker är
kategorin överrepresenterad i stan. Som i tidigare kategorier är det fler specialiserade affärer på Norrcity jämfört med
Väla.

Proportionerligt finns det ungefär lika många tidnings- och tobakshandlare i stan som på Väla. Skillnaden är att det på
Norrcity finns flera fristående, gamla butiker. Pressbyrån är etablerat på båda ställena, medan man i centrum också
har affärer som ”Möller och Söner” och Gottfrid Olssons”.  Förmodligen fungerar de också lite som kvartersbutiker på
Norrcity.

En annan skillnad inom kategorin är skivbutikerna. Trots att det finns lika många på båda ställena och kategorin alltså
är underrepresenterad i centrum, är det ytterligare en olikhet. Sortimentet skiljer sig åt genom att det på Norrcity
förutom de traditionella kedjebutikerna även går att hitta secondhandskivor.

Ytterligare två underkategorier finns med i gruppen och det är instrument och pappersvaror. De har gemensamt att de
endast förekommer på Norrcity. Orsaken att butiken som säljer pappersvaror inte har etablerats på Väla anges vara att
man trivs bättre med att ha sin butik i en stadskärna än på ett köpcentrum. En ytterligare en orsak kan vara att

Media
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kundunderlaget på Väla är för smalt för exklusiva pappersvaror. Samma sak gäller förmodligen för butikerna som
säljer instrument. I stan är man nära sin marknad och underlaget på ett köpcenter är nog inte brett nog för en renodlad
instrumentaffär.

VälaNorrcity
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Fördelning i % av kategorin Media
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Kategorin Tjänster är det område där det går att se de största olikheterna mellan Norr-
city och Väla. Underkategorin banker har ganska tydliga skillnader med ca sju till åtta
stycken olika bankrörelser på Norrcity och endast uttagsautomater på Väla. Bank-
verksamheten i centrum är av lite olika karaktär. Det finns fyra till fem traditionella banker
med uttagsautomater och kassaservice, en pantbank och två växelkontor. Närheten till
Knutpunkten med tåg-, färje- och bussförbindelser är förmodligen förklaringen till växelkontorens kundunderlag.
Svenskar som åker över sundet till Danmark och utländska turister som kommer till Sverige utgör naturliga kund-
grupper för dessa kontor. De mer traditionella bankerna har ett stort kundunderlag i stan med dess stora dags-
befolkning. Bankärenden är något man ofta passar på att ordna tillsammans med andra ärenden under t.ex. lunchen,
vilket gör att underlaget på Väla är relativt litet. Uttagsautomaterna är däremot ett effektivt sätt att ta ut kontanter på för
att handla med. Bankkontoren har tappat i betydelse inom det här området. Pantbanken får ses som en  speciell typ
av bankverksamhet. Pantsätter man något gör man det förmodligen inte för att kunna handla mer när man är ute på
stan, utan för att betala av ett tidigare lån, hyra m.m. Det är inte heller någon publik verksamhet som lockar mycket folk,
vilket gör att det inte passar in på ett köpcenter.

Frisörer är en annan tjänstegrupp som förekommer på båda ställena. Skillnaden är att gruppen är klart överrepresen-
terad i centrum. Frisörerna på Väla uppger att det både är kunder och anställda på centret som klipper sig där. Alltså
passar besökarna på att klippa sig under shoppingrundan. Förmodligen finns det fler frisörsalonger i stan p.g.a. den
stora kundkretsen med boende, arbetande och besökare.

Det finns många andra typer av tjänster som endast förekommer i stan. Begravningsentreprenörer är en av dem. Det
är ganska naturligt att verksamheten inte passar in på Väla. Begravningsverksamhet är en del av livet och av staden,
men att se likbilar utanför ett köpcenter eller gå in och fråga om råd inför en begravning på externhandeln känns inte
riktigt rätt. Precis som bankverksamheten skapar begravningsbyråer inga spännande skyltfönster eller lockar stora
mängder folk. Diskretion, tradition och stillhet är inte heller något man förknippar med köpcenter.

En annan del av tjänstekategorin som inte direkt bidrar med livfulla skyltfönster och som handlar om stora beslut är
hus- och lägenhetsmäklare. Medan det på Norrcity finns sex stycken har inte Väla en enda. Mäklarverksamhet kräver
att relativt många ser skyltfönstren och passerar av andra skäl än att just titta på hus eller lägenheter. Chansen är större

Tjänster
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att man av en händelse går förbi ett fönster i stan och ser ett husobjekt än att man gör det på Väla. Centrum är öppet
alla tider och har många funktioner och folk passerar därför av andra skäl än att just ha målet att shoppa. Vidare rör det
sig som sagt ofta om stora beslut och inget som beslutas under en lördagsshoppingtur. Möjligen kan man tänka sig
en utställning av bilder på husobjekt på Väla för att locka intresse, men då kan själva kontoret ligga någon annanstans.
Vidare måste utställningen bidra med något till den samlade köpupplevelsen och frågan är om just husköp ingår i
köpcenterprofileringen.

Cykelservice är en annan ganska självklar verksamhet som bara finns i stan. Medan det förmodligen fungerar med
försäljning på externhandeln kan det vara svårare att få folk att släpa dit sina trasiga cyklar. De fysiska förutsättningarna
på köpcentret möjliggör förmodligen inte heller för sådan verksamhet. Tanken på att dra in sin cykel på Väla känns
ganska främmande. Det är både opraktiskt och troligen också oönskat. Centret är både anpassat för bilburna kunder
och för smidig shopping, inte för cykelservice.

Tvätteri, fotvård och kopiering har paradoxalt nog en del gemensamt. Dessa tre förekommer inte alls på Väla, men till
viss mån i city. En förklaring är att de är beroende av den närmarknad som finns på Norrcity. Medan det fungerar med
frisörer på Väla där kundunderlaget utgörs av de övriga anställda och kunder på centret går det nog sämre med t.ex.
fotvård. Eftersom det är en ganska smal bransch som endast ett fåtal nyttjar behöver man finnas i närheten av en stor
dagsbefolkning och ett relativt stort kundunderlag med t.ex. pensionärer som behöver denna service. Tvätteri och
kopiering är helt andra branscher, men är också i behov av en närmarknad, i dessa fall mer av företag än privata
kunder. Kopieringsföretaget anlitas för mindre kopieringsjobb där inga större transporter krävs och kan vara lokalise-
rade i centrum. Tvätterier kan vända sig till hotell, restauranger eller privatpersoner. Om man behöver kemtvätta är det
också ett ärende man utför bland andra eller under en rast. Förmodligen är det väldigt få som skulle släpa med tvätten
på en shoppingtur på Väla.
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Skomakare, optiker och resebyråer är andra branscher som ryms inom tjänstesektorn. Om man ser till antal är dessa
ganska lika representerade på Väla och Norrcity. Synar man däremot inriktningen och förekomsten av kedjeföretag är
skillnaden mer tydlig. Tydligast är det bland skomakarna där Väla har en mindre klackbar, medan det i centrum finns
tre traditionella skomakare. Optiker och resebyråer finns det proportionerligt något fler i centrum än på externhandeln.
Resebyråerna i centrum kan erbjuda större bredd i inriktning på resor (t.ex. affärsresor) eftersom de är flera till antalet.
Samma sak borde gälla för optikerna som också har flera fristående butiker än på Väla.

Andra tjänster som inte förekommer på Väla, men väl i stan, är skräddare, stenhuggare, stuckatör och tapetserare.
Dessa ligger på gränsen till hantverk och det är också mycket därför de inte finns på köpcentret. Förutom att markna-
den inte är alltför stor är det mycket tradition knuten till lokaliseringen av den här typen av företag. Närmarknaden är
viktig, även om de förmodligen har kunder från stora delar av övriga Helsingborg också. Vidare är de, precis som
mäklare och begravningsentreprenörer, inga stora besöksmål och skulle inte bidra så mycket till folklivet på ett
köpcenter, men väl till det mer brokiga livet i en stad.

Urmakare är en grupp som skiljer sig lite från de andra genom att det proportionerligt finns fler på Väla än på Norrcity.
Sortimentet i stort skiljer sig inte drastiskt åt. Märkena ligger på en relativt dyr nivå. Den största skillnaden är förmod-
ligen att handlaren i stan förutom Gucci, Armani och Calvin Klein (som även säljs på Väla) även säljer Rolex-klockor,
vilka ligger i en prisklass för sig.
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Varuhuset som finns på Norrcity har ett brett utbud av varor och rymmer de
flesta av de andra kategorierna. Det finns inredning, media, kosmetika,
skor, kläder samt en del hemteknik. Samma kedja är representerad på
Väla också, men då med specialbutiker som Å.hem och Å.skönhet. För-
modligen är det denna del av varuhusets verksamhet som kan fungera i
egna butiker. Man kan säga att varuhus fungerar som miniköpcenter på
gågatan. Utbudet är relativt brett, men inte lika specialiserat som i enstaka
butiker som bara inriktar sig på en viss kategori.

Precis som många andra varuhus runt om i Sverige har verksamheten
strukturerats om under åren, och en del av byggnaden har gjorts om till galleria för andra företag. Liksom de flesta
andra varuhus är verksamheten etablerad i relativt moderna lokaler med stora ytor och rationella utrymmen. Åhlén-
svaruhuset ligger mitt på den södra delen av Kullagatan och därmed vid ett typiskt A-läge.

Varuhus
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Åhlénsvaruhuset på Norrcity
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Som nämndes i inledningen är handelsfrågor komplexa och handelns utveckling
svårbedömd. Handelsplatser är inte statiska och de förändras ständigt. Efter analy-
sen och den historiska beskrivningen kan man se att fallet även är så på de båda
platser som studerats här. Strävan efter en ökad effektivisering av handeln och
handlandet som politikerna började uttrycka på 1950- och 1960-talen har format
handelsstrukturen idag. Bilinnehavet har ökat och hushållens köpvanor har blivit
alltmer komplexa. Det förändrade arbetsmönstret där allt fler kvinnor jobbar och
pendlingen ökar, har gjort att kravet på effektiva butiker med flexibla öppettider stärkts. Vidare har det förändrade
hushållsmönstret gjort att köpvanorna inte längre är lika homogena som förr. Alla bor inte längre i kärnfamiljer där
vanor och mönster ser relativt lika ut. Detta har även påverkat butiksstrukturen. Branscher blandas ( nu går det t.ex. att
köpa färdigmat på väldigt många olika handelsställen) och nya butikstyper öppnar. Numera finns det ofta kvarters-
butiker i centrala bostadsområden där man kan kompletteringshandla. Dessa har ofta generösa öppettider. Som
man kan se i Helsingborg har Väla växt explosionsartat de senaste åren och andelen regionala kunder är stor, framför
allt på helgerna. Även antalet butiker på Norrcity har ökat markant. På båda handelsplatserna har stora lokaler som
blivit tomma delats upp och mindre och fler butiker har flyttat in. De stora mathallarna (T.ex. Obs! och B & W) på Väla)
har huvudsakligen flyttat ut eller etablerat sig i andra, mer rationella lokaler. På Norrcity gäller detta gamla  NK och
delar av Åhléns.

Något som är viktigt som också visats i arbetet är att det inte bara är antalet butiker eller huvudkategorier som finns
som är viktigast. En analys av innehållet i affärerna och av underkategorierna är nödvändig för att få en bra bild av hur
butiksstrukturen ser ut. Förekomsten av kedjebutiker och  kedjornas sortiment på två olika handelsplatser visar
mycket av kundkretsen och köpvanorna.

Det faktum att handeln i stan måste samsas med många olika funktioner, medan på köpcentret endast har handeln
att ta hänsyn till medför både för- och nackdelar. På Väla kan man planera allt där det passar bäst och centret är relativt
lätt att bygga ut. Detta är desto svårare i en stadskärna. Å andra sidan är det blandningen av funktioner som är
centrums styrka och det är tack vare den som butiks- och serveringsutbudet är så omväxlande.

Slutsatser
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Det varierade kundunderlaget med boende, arbetande m.fl. speglar sig i utbudet. Därför är det viktigt att ha en blandad
kundkrets i centrum för att kunna behålla det utbud som finns. Om utbudet på någon av handelsplasterna ändras (t.ex.
om Väla utvidgar med mer nöjesbetonad verksamhet som biopalats), kommer också serveringsutbudet att förändras
då centret får en annan funktion och andra öppettider. Rent generellt är affärsutbudet och butikernas inbördes
sortiment djupare i stan än på köpcentret. Det finns fler små privata rörelser på Norrcity och därmed blir också
variationen större. Antalet butiker är också många gånger större i centrum jämfört med Väla, trots att centrumens ytor
sammanlagt är ungefär lika stora. Förmodligen kommer utbudet att likna sammansättningen av butiker. Det domine-
rande inslaget blir serveringar med ett brett utbud. Det dröjer nog länge innan t.ex. Ebbas 50-talsfik(som finns på
Norrcity) öppnar en filial på Väla.

Att klimatförhållandena är olika i stan och på Väla är nog de flesta ense om. Det är också en sak man bör ta vara på.
Alla anser inte att klimatanläggningar är enbart positiva. Vissa handlare har t.o.m. valt att etablera sig i stan för att
kunna se dagsljus och känna frisk luft när de går ut från sin butik. En del kunder väljer också handelsplats efter miljön.
Därför bör man värna om de skillnader som finns och akta sig för att t.ex. glasa in delar av gågatan. Stadskärnan bör
jobba på att behålla sin särart och inte försöka imitera en galleria eller köpcenter.

De typiska skillnaderna mellan köpcenter och gågata stämmer också väl in på Norrcity och Väla. I centrum finns ett
flertal fastighetsägare som är svåra att organisera. Väla har desto lättare att planera öppettider och reklamavtal då
hela anläggningen kontrolleras av ett företag. Detta har både för- och nackdelar. T.ex. blir blandningen av butiker på
Norrcity mer varierad eftersom de mindre företagarna inte har resurser att klara de öppettider som krävs på ett
köpcenter. Om det ställs för höga krav på öppettiderna i centrum kanske dessa butiksinnehavare får problem med att
behålla sina butiker och variationen utarmas. På Väla planeras en helhet för en viss grupp av besökare. I en stads-
kärna kan man inte planera, utan öppnar butiker som riktar sig till olika individer, sen blir helheten som den blir. Vissa
butiker som inte passar in på Välas profil etableras inte där, medan det i stan är varje enskild fastighetsägare som
bestämmer över sina lokaler. Därför får man i stan, förutom de
stora kedjebutikerna, även de som har en väldigt smal kundkrets
eller har fel profil för ett köpcenter. Det är blandningen som är en
av centrums stora styrkor och den ska man ta tillvara.

Omväxlingen kan också hittas i miljön. I Helsingborgs fall finns
det småskalig stadskärna med varierande gatustruktur som läm-
par sig för gångtrafik. Denna bör man ta vara på och utveckla. På
Väla å andra sidan måste miljöerna skapas. De kan visserligen
byggas precis som centrumledningen vill, men går inte att komma
ifrån att allt måste konstrueras. De naturliga förutsättningarna för
en varierande och rik miljö på Norrcity ör man ta vara på och

Väla
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utveckla. Den naturliga genomströmningen av folk på gator och torg
tillsammans med stadsmiljön gör att man gärna rör sig i stadskärnan
dygnet runt. Många besökare kanske inte är där för att konsumera,
men bidrar till gatulivet. Människor drar sig ofta för att röra sig på en
plats där det inte finns några andra, men om en plats eller gata är
livlig dras också andra dit. Därför är det viktigt att de torg och gator
som finns håller hög kvalité och att kopplingar mellan olika mål-
punkter är starka. Vidare bör man ta tillvara på den kraftiga befolknings-
ökningen, och köpkraften som följer med den, som Norrcity har haft
de senare åren.

Ett faktum som är tydligt i rapporten är att det är olika grupper som handlar på Norrcity och Väla. Framför allt väljer
barnfamiljer att handla på köpcentret, medan det är mer ungdomar, kvinnor, äldre par och ensamstående i centrum.
Detta beror på vilken funktion platsen har, läget, miljön, sammansättningen av butiker och profilen på den. Det
speglas i besökarnas shoppingvanor, livsstil  och var de bor. Barnfamiljer med ensamstående föräldrar eller där båda
föräldrarna arbetar har ofta ont om tid. Vidare är det oftare billigare att handla på stora mathallar än i specialaffärer
(pris efter prestation). Det är också många regionala kunder på Väla, vilket kan bero på att man ser platsen som ett
utflyktsmål. Oftare kan det också kännas lättare för folk utifrån att åka till ett köpcenter där man har allt på ett ställe och
inte behöver leta parkeringsplatser. Kommer man utifrån är det också Väla man passerar först, innan man kommer in
till centrum. En annan skillnad mellan handelsplatserna är också att man endast åker till Väla för att handla, medan
besökare kommer till stan i många olika ärenden. Sammansättningen av kunder blir en helt annan när platsen har
flera funktioner än bara handel. Det är t.ex. en större andel kvinnor som handlar på Norrcity. Detta beror förmodligen
på att man besöker Väla handlar med familjen, medan man flanerar mer på gågatan. Något som skulle kunna
förklara skillnaden är att det har visat sig att kvinnor besöker fler butiker än män när de handlar. Detta är också tydligt
i underkategorin ”Kläder & accessoarer” där det finns fler butiker för kvinnor i stan än på Väla. Sammansättningen av
butiker är också väldigt olika, vilket speglas i kundkretsen.

En rent fysiskt begränsad faktor på Norrcity är parkeringsplatserna. Det går inte planera in dem precis var man vill utan
det blir en kompromiss med alla andra intressen. Nästan alla handlare som deltog i enkäten för den här uppsatsen
nämnde just p-platser som en begränsande faktor för handeln. Till viss del kan man hålla med, men det behöver inte
endast bero på bristen på faktiska parkeringar utan på att besökare inte kan hitta eller använda de som finns. Förutom
tillgången på platser togs också priset på dem upp. Givetvis är det dyrt att parkera i stan och då speciellt på centralt
belägna platser, men prissystemet är onödigt krångligt med inte mindre än nio olika prisnivåer. Förutom att förbättra
parkeringsmöjligheterna bör man också se över andra färdsätt. Centrums besökare består ju, förutom bilresenärerna,
av ca en fjärdedel bussresenärer, 7 % cyklister och hela en tredjedel som väljer att gå till stan. Dessa färdsätt bör
också främjas. Att jämföra Norrcity med Väla där ca 90 % av besökarna åker bil, och möjligheten att ta sig dit med
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andra färdsätt är väldigt begränsad, vore orealistiskt. Frågan är också
om en stadskärna där bilen har fritt spelrum är önskvärd.

Norra hamnen är också ett område man bör ta tillvara på för att ut-
veckla centrum. Stärker man kopplingen mellan Norrcity och Norra
hamnen få man också en starkare stadskärna med både en stor
boende- och förvärvsarbetande population. Som det ser ut idag går
det en fyrfilig 50-gata mellan områdena och barriäreffekten är stark.
Det finns knappt heller några kvällsöppna kaféer på Norrcity, vilket gör
att de flesta som besöker centrala Helsingborg på kvällstid dras ned
mot Norra hamnen med dess många uteserveringar. Stärker man
kopplingen mellan Norrcity och hamnen kan man få folk att röra sig mot stadskärnan efter bio- , teater-, eller konsert-
besök i Nora hamnen (Med Konserthuset, en stor biograf, Dunkers Kulturhus och Stadsteatern). Som det ser ut idag
finns en stor del av det kulturella utbudet där. Vintertid finns det inte heller så många restauranger i hamnområdet.

I centrum bör man stärka de kvalitéer som redan finns. Delvis går det att rent fysiskt förbättra stråk, parkeringar, platser
och torg. Det är det möjligt att med administrativa åtgärder stärka Norrcity, t.ex. med gemensam marknadsföring. Det
svåra är då det splittrade fastighetsägandet. Man ska dock vara noga med att hitta och stärka stadskärnans särart och
inte försöka kopiera handelsstrukturen och sammansättningen av ett köpcenter. Bl.a. bör det finnas möjlighet att
starta upp och öppna nya butiker. För att göra det krävs lokaler med relativt låg hyra.

I dagsläget verkar det som om Norrcity och det externa köpcentret kompletterar varandra eftersom kundunderlaget
och utbudet är relativt olika. Enligt Handeln Utredningsinstitut konkurrerar sällan extern handel och centrumhandel
med varandra. Det är istället de mindre handelsplatserna på halvcentrala platser som känner av konkurrensen mest
(Pettersson, 2002-02). Konkurrenssituationen mellan Väla och Norrcity anses ha stabiliserats fram till år 2000 (Svensk
Handel Syd, 2001). Det är dock svårt att utvärdera hur handeln i centrum har påverkats av Välas senaste utbyggnad
eftersom den gjorts under år 2000. Den omstrukturering centret har genomgått under den tid som det har funnits har
gjort att det utbudsmässigt alltmer liknar centrum. För handeln, och därmed också för livet i stadskärnan, är det därför
nödvändigt med en fortgående strukturomvandling i butiksstrukturen så att olikheten med Väla Köpcentrum upprätt-
hålls och nya butiker och inriktningar kommer till.

Det faktum att det har skett en omstrukturering både i Helsingborgs innerstad och på Väla är bara ytterligare ett bevis
på att handeln är föränderlig. Ingen av handelsplatserna ser ut som den gjorde för bara några år sen och nya butiker
tillkommer eller försvinner hela tiden. Denna strukturomvandling är ett bevis på dynamiken som finns mellan Väla och
Norrcity. De påverkar varandra hela tiden. Konkurrensen måste finnas för att handelsplatserna ska utvecklas (Något
man kan se inte minst i Jönköping där centrum har ryckt upp sig rejält efter köpcentret A6 omstrukturering). Det är
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dock viktigt att utvecklingen är jämn. Blir det för mycket expansion på en plats kan det leda till total dominans och det
blir då tungt för andra handelsplatser att komma ikapp. Planeringen av handel på Väla har, som tidigare nämnts, både
för- och nackdelar. Medan köpcentret aktivt letar efter de nya trenderna som kommer, är detta självreglerande i stan.
På Väla har centrumledningen strategier för utvecklingen medan den uppstår mer spontant i stan. Etableringen av
butiker på Norrcity drivs på av köpcentrets expansion. De butiker som inte går runt slås ut.

Förutom konkurrenssituationen mellan Väla och stadskärnan
finns det också ett antal andra köpcenter i regionen att tänka på.
För att en handelsplats ska kunna fungera måste det kunna
hävda sig i konkurrensen om den regionala kundkretsen. Det
faktum att Väla ligger längst norrut bland de olika externa
handelsplatserna får man se som en fördel för köpcentret. San-
nolikheten att kunderna norrifrån skulle välja att åka förbi Hel-
singborg och vidare ned mot Malmö,  Lund och Kävlinge med
Center Syd är liten. Vidare är Väla etablerat sedan länge och har
bevisligen ett gott rykte, inte minst med tanke på den positiva
handelsutvecklingen och utmärkelsen från Svensk Handel. Med
tanke på Välas position som ett av Sveriges största köpcenter
och den omstrukturering som har skett, bör kommunen under-
söka och ta ställning till hur mycket man vill att centret växer i framtiden. En kraftig expansion av det externa köpcentret
medför inte bara konsekvenser för handeln utan också för andra aspekter som t.ex. trafiken i staden. Vid en diskussion
med Välas centrumchef framkom det att man vill ha en öppnare diskussion med kommunen. I dagsläget tas första
kontakten när man söker bygglov och då kan planerna från centrets sida i stort vara färdiga. Tidiga diskussioner skulle
kunna behandla mark- och trafikplaneringen i området i stort och även inkludera övriga handlare på handelsområdet.
Eftersom stadskärnan är offentlig plats är det kommunen som är huvudman där. Inom Väla är det däremot centrum-
ledningen. Därför kommer förslagen endast behandla de stora planeringsfrågorna på köpcentret och vara lite mer
detaljerade på Norrcity.
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Förslag

Förslagsdelen har delats in i tre olika rubriker: Parkering, Administrativa och Fy-
siska. De är utformade som generella riktlinjer snarare än specifika förslag

Parkering

Beskrivningen av parkeringssituationen på Norrcity visar att det inte råder någon allvarlig brist på p-platser. Problemet
är snarare att besökare inte hittar de parkeringsplatser som finns. All parkering i Helsingborgs centrum är avgiftsbe-
lagd, men priserna är starkt differentierade och det är svårt att få en överblick över de många prisnivåerna. Betalning
kan ske med kontanter och i vissa fall cash-kort och bensinkort. Förslagen syftar därför till att förenkla parkeringen
genom att bättre visa på och utnyttja de parkeringsplatser som finns, samt göra betalningen enklare.

Genom att använda elektroniska tavlor för att skylta till samtliga större offentliga p-platser kan tillgång och pris visas
tydligare. På så vis slipper man söktrafik och irritation hos besökare som letar efter lediga p-platser.

Om färre prisnivåer på p-platserna införs blir det lättare att se hur stadens parkeringar är ordnade och hur mycket det
kostar i olika områden. Tre eller fyra prisnivåer jämfört med dagens nio skulle göra systemet mycket tydligare.
Därmed skulle parkeringen på Norrcity underlättas.

De parkeringshus som nu inte är öppna för allmänheten öppnas på helgerna för att tillgodose den besökstopp som
infaller då. På så sätt utnyttjas p-platserna till fullo. För att säkerställa säkerheten för de bilar som redan finns där bör
p-husen vara bevakade under helgerna, vilket också är till fördel för de tillfälliga parkerarna. Denna modell har redan
tillämpats på Rådhusgaraget.
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Betalningen förenklas så att besökarna kan använda t.ex. sms-parkering eller kontokort. Kombinerat med en utökning
av antalet automater som tar Cash- och bensinkort slipper besökarna i allt större utsträckning att använda mynt. Detta
gör hela parkeringen smidigare då man inte behöver ha växel för att kunna parkera.
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Administrativa

Eftersom det finns många individuella butiker på Norrcity bestämmer de sina öppet-
tider själva vilket gör att det är en stor variation av butiker. Efter det att butikerna börjat
stänga tappar centrum i attraktivitet då man inte alltid vet vilka butiker som har
öppet. På Väla har alla affärer gemensamma öppettider. En sådan lösning är var-
ken möjlig eller att rekommendera i stan. Fastighetsägare kan ställa krav på öppet-
tider genom hyreskontrakten, men detta är svårt på Norrcity där nästan alla butiker
har ägs av olika bolag eller privatpersoner. En samordning av öppettiderna kräver
därför ett samarbete mellan butiksägarna. Detta faktum, tillsammans med att alla
butiker inte har samma möjligheter att hålla samma öppettider som andra, begrän-
sar hur långt man kan komma gällande gemensamt öppethållande.

En lösning på problemet med butiker som inte har resurser för gemensamma
öppettider är att införa gemensamma stängningstider. Gemensamma stängnings-
tider (framför gemensamma öppningstider) är att föredra eftersom de flesta kun-
derna handlar på eftermiddagarna. På så sätt bibehålls variationen på Norrcity då
småbutikerna kan vara kvar samtidigt som kunderna vet att alla butiker stänger vid
ett visst klockslag.

Öppna diskussioner hålls mellan fastighetsägare, butiksidkare och Helsingborgs
Stad om vilka nya butiker och etableringar som är saknas och var det finns lämpliga
lägen. På så sätt fylls tomma lokaler på och eventuella brister på butiker inom vissa
områden kan avhjälpas. Nya entreprenörer hjälps också fram genom att de kan
föra upp sina idéer till diskussion och kanske få stöd att starta upp. Därmed kan
också citys roll som centrum för nya butikskoncept stärkas.

Att hålla ett gemensamt register med lediga lokaler för att framtida butiksägare
(eller befintliga som vill flytta) snabbt och enkelt ska kunna se vad som är ledigt i
stan. Det blir då lättare för nya etableringar att få en överblick över vad som är ledigt.
Expansion av befintliga butiker underlättas också. Genom att locka nya butiker kan
variationen och handelsgatorna utökas.

Samordna reklamen för hela centrum (eventuellt gator). Speciellt vid långöppet,
helger m.m. kan detta användas för att ge ett tydligt budskap om hur länge butikerna
har öppet. Besökarna får också en bild av Norrcity som en handelsplats och vilken
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mångfald av butiker som finns där. Genom att samordna reklamen blir den också mer slagkraftig än om varje butik
annonserar enskilt.

Upprätta en gemensam hemsida för hela Norrcity med information om öppettider, hur man kan ta sig dit, var man kan
parkera, samt prisnivåer och vilka betalsätt som gäller då(länk till HBG-hemsida). Hemsidan kan även innehålla
register över butiker och övrig information som temadagar, festivaler, storhelger m.m. Uppdateringar kan ske snabbt
och man kan länka sidan till turistinformation, kollektivtrafik m.m. Det ger en tydlig överblick och underlättar för
besökare att få reda på vad som händer i stan och när. Staden gynnas speciellt av att besökare utifrån får en samlad
bild av Norrcity som besöksmål.

Ha en klar policy för hur man bör sköta tomma lokaler och hur de ska se ut. Tomma lokaler ger ofta ett ödsligt intryck
vilket avskräcker besökare. Om något ser öde ut lockar det ofta till skadegörelse, vilket är viktigt att undvika. Genom att
skylta ordentligt för kommande butiker eller ha andra utställningar i fönstren lockar man också besökare.

Föra en pågående diskussioner mellan fastighetsägare, affärsidkare och Helsingborgs Stad om renhållning och
klotter. Något som besökarna klagade på i en av enkäterna var brist på renhållningen. Helhetsintrycket är viktigt för att
handelsplatsen ska vara attraktiv. Om klotter och skräp tas bort omgående minskar också risken för ytterligare ned-
skräpning.

Eftersom variationen är Norrcitys stora styrka behövs det billiga lokaler för att få fram nya nischade specialbutiker. Nya
etableringar kan behöva en plats att starta upp på (t.ex. hantverkare eller butiker med smalare butiksutbud). Butikerna
kan få en prövotid på t.ex. två år. Norrcitys styrka är mångfalden i butiksstrukturen och några utvalda billiga lokaler kan
vara ett bra sätt att få fram nya, lite annorlunda butiker.

Förslaget för Väla är att starta upp en diskussionsgrupp där representanter för staden, företagare och handlare på
Välaområdet deltar. Gruppen ska föra en icke-beslutsfattande, öppen  diskussion. Det kan vara bra att veta var man
står och ha framförhållning i planeringen för ett stort extern handelsområde. Vad vill staden med Välaområdet? Är det
önskvärt att det begränsas eller att expanderar? Problem som t.ex. trafikfrågor och andra följder expansion eller
begränsning av handelsområdet bör diskuteras öppet. Köpcentret finns ju redan, det är därför viktigt att bestämma en
planeringslinje för det. Eftersom handeln har en så stor inverkan på stan bör man ha en öppen dialog om dess
utveckling. En diskussionsgrupp kan också ge bättre framförhållning vid bygglov och planer.
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Fysiska

Det är viktigt att utveckla Norrcity och stärka det som stadscentrum.
Folktomma torg (t.ex. Rådhustorget), brist på fungerande länkar mel-
lan platser och gator bidrar till minskad attraktivitet. En inventering bör
därför göras för att få en helhetsbild av gatustrukturen och rörelse-
mönstret i innerstan. Svaga länkar mellan platser gör att de inte besöks
i den grad som skulle kunna vara möjligt. Starka stråk är förutsättningar
för handel. I arbetet har inte en grundlig fysisk analys gjorts. Målet med
uppsatsen har varit att analysera butikstrukturen och dynamiken mel-
lan de två handelsplatserna. Därför är de fysiska förslagen mest gene-

rella riktlinjer för hur man kan stärka stadskärnan och inte specifika för

olika platser.

Idag utgör Drottninggatan en effektiv barriär mellan Norra Hamnen och
Norrcity. I takt med att Norra hamnen utvecklas som bostadsområde
och som centrum för kulturella aktiviteter finns det en risk att det uppstår
en konkurrens om besökare mellan Norra hamnen och Norrcity. Bar-
riären gör att en person som besöker ett av områdena sällan besöker
det andra. Genom att försöka eliminera barriären skapas fysiska förut-
sättningar för att de två områdena skall växa samman och beaktas som
delar i samma område. Det är viktigt att få en naturlig koppling mellan
två viktiga och väldigt centrala delar av staden där handeln finns på ena
sidan och kulturen på andra. Café- och restauranglivet (och därmed
stadslivet) på Norrcity skulle gynnas av ett starkare stråk. Denna kopp-
ling kan göras på många sätt. Bl.a. kan övergångsställenas lokalisering
anpassas till gränder och passager på Norrcity och målpunkter (som
t.ex. Dunkers Kulturhus) i Norra hamnen. Gator, torg och gränder bör
också ses över. T.ex. Rådhustorget är en potentiell plats för förnyelse. I
dagsläget ser man det knappt från Drottninggatan p.g.a. en gammal
busshållplats som skymmer sikten. Torgets möblering och butikerna
runt det erbjuder inte heller en varierande miljö. En starkare koppling till
Norra hamnen kommer att leda till att flera människor rör sig i grän-

Rådhustorget sett från Drottninggatan

Rådhustorget sett från Drottninggatan

Rådhustorget
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derna och gatorna i öst-västlig riktning. Detta kan i sin tur leda till utökade handelsstråk.

Vidare bör man också jobba för att få serveringarna att hålla öppet längre, då framförallt caféerna i centrum. Eftersom
alla caféer utom ett stänger vid 19.00 försvinner folk från gatorna på Norrcity. Ett led i att försöka få besökare att stanna
längre tid på Norrcity kan också vara att införa uppvärmda året-runt-bänkar. Förutom att bänkarna ger bättre tillgäng-
lighet för äldre och handikappade medför och det faktum att de är varma att man gärna utnyttjar dem året runt.
Uppvärmda bänkar finns redan i bl.a. Norra hamnen och i Umeå (där de värms upp med fjärrvärmevatten).

Något som också togs upp i enkäten om miljön på Norrcity var bristen på toaletter. Fler offentliga toaletter bör byggas
och skyltningen till dessa och de befintliga ska vara tydlig. Brist på offentliga toaletter kan hindra vissa grupper från att
besöka stadskärnan (t.ex. handikappade eller barnfamiljer).
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Foto
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Pettersson, Göran
Där inte annat anges: Jenny Pettersson
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Tack till…
Jan-Evert Nilsson, handledare, BTH som har gett nya synvinklar och strukturerat när jag varken hittat ut eller in...
Ralph Blomquist, handledare, Helsingborgs Stadsbyggnadskontor, vilka jag ska kontakta, hur, var och varför!
Marianne Toreblad, Statistikenheten , Helsingborg Stad, för allt rotande i arkiven…
Anställda på Stadsbyggnadskontoret i Helsingborg, för fredagsfika, peppning och nya infallsvinklar
Alla andra som hjälpt till med material, vänliga ord, bullar och mkt stark kaffe!

Bilagor:
Förteckning över samtliga serveringar och butiker på Väla i Helsingborg
Förteckning över samtliga serveringar och butiker på Norrcity i Helsingborg
Enkät till butikschefer



Förteckning över samtliga
etableringar på Väla,
april 2002
AB Café Schiller
AG:s Favör
Albrekts guld
Almia
Apoteket
B’Chic
Benetton
Bokman
Bosson’s
BR-Leksaker
Brothers
Camilla
Carl Berg Sverige AB/Robert’s Coffee
Carl Berg Sverige AB/Väla Coffee
Carlings
Cervera
Din Sko
DL Livs, Dragan Ladan
Dressman
DUKA
Europolitan Store
Filip Sko & Nyckelservice
Friluftsbolaget
Frisyrmakarna
Färgtema
Gallerix
Gant
GlassTorget i Helsingborg AB
Glitter
Gränslöst
Guldfynd
Guldsmedjan
Guppi
H&M
Handskmakar’n
Hedbrandhs
HemCompaniet
Hemtex
Hälsobutiken Må bra
Hööks
IKEA
Imerco
Indiska

Intersport
Jackpot
Jam Jam
JC
Joy
Kapp Ahl
Kicks Kosmetik
Knoll & Tott
Kriss
Levi’s
Lindex
Ljud @ Bild Digital Center
Malmströms
McDonald’s Express
Mekonomen
Micro bildelar
Mique
Mitti Parfymeri
MQ
Naturapoteket
Nilsson Sko
Nisses Herrmode
Optikern på Väla
Panduro Hobby
Parsons Bags & Trunks
Partaj
Polar’n o. Pyret
Pressbyrån
Pölsemannen
Restaurang Blå Tuppen HB
Rydberg’s Ur
Sisters
Skivlagret
Sko Rönne
Solo
Sound de Light
Synoptik
Team Sportia
Teknikmagasinet
Telia
The Body Shop
The Stadium
Ticket Resebyrå
Tiimari
Tippy
Tråd & Trä
Ur & Penn
Wearhaus

Vero Moda /Jack & Jones
Ving
Wok Kitchen Sverige AB
Väla Foto & labb
Väla Zoo
Å Hem
Å Skönhet



Förteckning över samtliga
etableringar på Norcity,
april 2002
5 Sences
7-eleven
Ablex AB/ Continental Dansrestaurang
Ablex AB/Le Cardinal
Adolf Topman Salong AB
Agneta Keramik
Akelius Bobutik
Aladdin Orientmattor
Alex Design
Alla Former
Allkopiering
Amarillon AB/Cantina West
Anina
Antik o Kuriosa
Antikbod AB
Apollo
Apoteket Björnen
Arlequin
Art Metall
Ateljé Helene
Ateljé Stenbocken
Audio Pro
Axel F Nilsson
BA Gastronomi AB/Rest Oscars Trapp
Backlist Comedy
Bagels Coffee i Helsingborg
Bang o Olufsen
Bara Vara i Hbg AB
Belami
Bememusik
Bengtssons Osthus
Benzin Bar AB
Bergalidens Symaskiner
Big Travel
Bison
Blomsterhallen
Bohaget
Bokman
Bomb GZT Hbg HB/Bomb Pizzeria
Bonde Bengtsson

Boutique M
BR Leksaker
Britas Fotvård
Brock´s Subs AB
Brothers
Bruksgatans Godis
Busiga Frön
B-young
C J Carlssons eftr.
Café - Restaurang Louise HB
Café Kolmätar´n AB
Camilla
Carl A Larsson
Carl Hoff AB
Carl M
Carl Perssons Bageri
Carl Perssons bageri
Carlings
CDM Boutique
Cenino
Change Valuta
Chez Bibi
Chimbo Food AB/Rest Cucina Antica
China Supermarket
City Hallen
City Livs
City Optik
CL frimärks AB
Coffee Culture i Hbg AB/Waynes Coffee
Combina Shop
Conditori Café Izabela Lemke i Hbg AB
Corner House
Cykeldoktorn
D, Bal Harbour
darren parker.hairdressing.
De Lonti
Definitely Different
Dekor-Tjänst
Dibi
Din Optiker
Direkt Optik
Donna
Duka
Duxiana

DVD Specialisten
Ebbas Fik/HB
Ebella
Ecco
Ekenstam
El Punkten
El Ranchero Restaurang
Electa
Elektrolux Home
Engelska Möbler
Erica Second Hand
Erocenter
Euro Hobby
Europolitan Stores
Expert
Fair Trade
Fashion 4 you
Femi
Fire Temple Wok/East & West
First Design
Fjällstationen
Flash
Folk å Rock
Fonduerestaurangen i Hbg AB/Rest Oasen
Footlight
Forex
Fotoquick
Fotvård, Zonterapi
Friluftsbolaget
Friskis och Svettis
Frisyrkammaren
Frisyrmakarna & Kids
Frisörhörnan
Frisörteamet HB
Fritidsresor
Fön & Sax
Föreningssparbanken
Galleri BNK Kroken
Galleri Flesser
Galleri Sigurd Persson
Gallerix
Gant
Gastor AB/ Grottan
Glasögonmagasinet



Golden Bamboo Kinesisk Rest AB
Gottfrid Olssons
GS Livs
Guldosilver
Guldpunkten
Guldshop
Guldsmedjan Smycka
Guldsmedsaffären Från Råå
Guldvarufabriken
Gyllene Prag Restaurang-Madarna
Gömstället
Göran Sandström Street Food AB/ 7-Eleven
Hallbergs Guld
Hallbergs Guld
Halmèns Musik
Handskmakaren
Harry o Son i Helsingborg AB/Harry’s
HB Kebab House G & T Wlachos
HBG’s Stenhuggeri
Helena Heiman
Hellas Tyg
Helsingborgs Turistbyrå
Hemma Hos
Hemtex
Hennes o Mauritz
Henses
Hobby Center
Holland and Cherry
Hot Cuts
Hotel Mollberg Skåne AB
Hugo Boss Shop
Husqvarna Symaskiner
Håkanssons
Hårcompagniet
Hälsoboden
Hälsokraft
Hästens
Iduns Äpple
Interflora
Intersport
Iris Blommor
Ital-Sten
J Olssons Begravningar
JC

JN Blommor
John Silver Tobak
Joy
Kalles frisersalong
Kapp Ahl
Kashmir Karakorum Rest & Pub HB
Katiki AB/Hotel Högvakten
KebabHouse i Helsingborg HB
Kjell o Compani
Klofves Optik
Konst o Ram
Kornet
Kulla Optik
Kullagatan Konfektyr
Kuriosaboden
Kvänum Kök
Kyoto Sushi
La Chemiserie Traditionelle
Lars Carlsson Ur
Laserdome
Le Bastion AB
Levis Store
Lien Café Mummms/ Café Mums
Lindex
Lindhes Skor
Living Room
Livsmedel, Tobak o Godis
London
Lotta i Helsingborg
Lundbergs Handskar o Väskor
Make up Store
Malmsjö HI FI
Malmströms
Mansfield Boutique
Maria France
Mark of Copenhagen AB
MDA Modern Konst
Mega Musik
Mellqvist Begravningsbyrå
Mitti
Molia Dam
Mon Cheri
Myntcity
Myrorna

Mäklarforum
Möller och Söner
Nallens Bokhandel
Naturapoteket
New Pearl HB/ Österns Pärla
Night and Day
Niklas Ekstedt Rest AB
Nilssons Päls o Skinn
N-J Hagman Restaurang AB/Elinor
Nour Issa Wissam/Del Sol
Nya Ljus och Bema Repro
Ocom Teleria
Odessa Antik
Ofelias Grill/Panoramagrillen
Olséns
Olson’s Skafferi
Om Kroppen
OnLine Café Sverige AB
Optica
Ordning och Reda
Orient Mattexpert
Osé
P.T Veg restaurang HB/ Asiatisk Vegeta
Pantbanken
PAPADAM HB
Pasta Bar i Hbg AB/ Pasta Amore
PC Datapro
Pedersen Mynt
Per & Sara Gastro i Hbg AB
Perfekt Skoreparation
Phone House Geab
Polarn o Pyret
Pompis Thai textil o Data
Postkällan AB/Pub o Rest Utposten
Pressbyrån
Randigarutan
Red/Green
Resebolaget
Resia
Rest.AB Triaden/Café Java/Feever
Restaurang Glada Änkan HB
Restaurang La Petite AB
Restaurang Palmen
Restaurang Rodos AB



Restaurang Taj Mahal i Hbg
Restaurang Telegrafen AB
Restaurang Thai Corner AB
Rizzo
Roadhouze Records
Rockmain Foto
Rådhustorgets Frukt och Blommor
Röda Kvarn
Safe Album Frimärke
Saint Tropez
Salong style it - Limelight
Saras Karameller
Saxin
Scholls
Signal
Sjödahls Hus
Sjögrens Tobak
Skin and Fur center
Skinn City
Sko och Läderverkstad
Skoservice
Skärmstugan
Sköna Skor
Sladdgubben
Smycken från förr
Sofies Butik
Spanish Espresso House
Spel och Sånt
Spelhörnan
Stadium
Staffans Köttbod
Staken och Veken
Stana och Streto HB/Idas Steakhouse
Stans Tapetserarverkstad
Stenströms
STG Resebyrå
Sture Swenssons EL
Sunrise Design
Sussies Krog HB/Anna Kock
Svensk-Persiska Handelshuset
Svenssons Stuckatur
Sverigeråd AB/Grand Hotel
Synoptik
Synsam

Systembolaget
Teknik och Framtid
Tekno Service
Telia Butiken
Thai Lao Market
The Body Shop
Thehuset
Thorn
Ticket
Tiger
Timberland, Trading Post
Tim’s haircut
Tobakscity
Tokiya
Trampolin
Trude & Co KB
Tråd och Trä
Tur och Retur
TV spel huset
Twilfit
Tvätt service
Tyglagret
Valvet Mäklarfirma
Vegeriet Vegetarisk Restaurang AB
Vero Moda
Wienerkonditoriet
Ving
Vip dammode
Visage
Wolford
Yach Tillskäraren
Zalången
Zoègas Kaffe
Zoo Bar AB
Åhlens
Åhléns Café AB
Åkessons Design
Ålgrändens Fisk
Öresundsgodis



Frågor till butikschefer som tidigare funnits på båda platserna

1. När etablerades butikerna i HBG?
2. Varför har kedjan/rörelsen tidigare funnits på båda ställena?
3. Vilken butik etablerades först?
4. Varför har ni valt att flytta/ lägga ned den ena butiken?
5. Har ni någon kommentar om handelssituationen i HBG?
6. Anser ni att kunderna på Väla och Norrcity är en homogen grupp eller kan man se skillnader?
7. Finns det en storleksskillnad mellan butikerna och i såna fall hur stor är den?

Frågor till butikschefer med samma kedja/rörelse på Norrcity som på Väla

1. När etablerades er butik i HBG?
2. Finns det skillnad i sortiment mellan de två butikerna (handelsplatserna)?
3. Finns det en storleksskillnad mellan butikerna och i såna fall hur stor är den?
4. Varför har ni valt att etablera er på två ställen?
5. Vilken butik först invigdes först?
6. Har ni någon kommentar om handelssituationen i HBG?
7. Anser ni att det behövs det åtgärder för handeln i HBG och i såna fall vilka?

8.  Anser ni att kunderna på Väla och Norrcity är en homogen grupp eller kan man se skillnader?

Frågor till butikschefer som valt att etablera sig på antingen Väla eller Norrcity.

1. När etablerades er butik i HBG?
2. Varför har ni valt den speciella handelsplatsen (Väla eller Norrcity)?
3. Varför har ni valt att endast etablera er på ett ställe i staden?
4. Vad finns det för fördelar & nackdelar med läget (Centrum eller Väla)?
5a.    Har ni funderat på att etablera en butik till eller flytta till en annan handelsplats i staden (Väla/Norrcity)?
5b.    I såna fall varför/ varför inte
6. Har ni någon kommentar om handelssituationen i HBG?
7. Anser ni att det behövs det åtgärder för handeln i HBG och i såna fall vilka?

Enkät till butikschefer


