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Abstract 

 

There have been a number of gentrification in recent years, Stockholm among others, one 

example is Hammarby Sjöstad, it transformed from a run-down industrial area into a new and 

nice neighborhood. Even Skärholmen located one station away from Vårberg has had a 

gentrification. 

 

This work has the main purpose to see the possibilities to make Vårberg Center and also the 

Vårberg area, more attractive to the more wealthy social group. 

 

For the studies of possibilities to make Vårberg more attractive, studies of relevant literature 

about gentrification and development of shopping center has been read. The word 

gentrification means that a higher class of social economic group moves in to an area with a 

lower social economic group, and the status of the area enhances, the area becomes more 

attractive and the prices of for example dwelling increases. It usually leads to that some 

people are forced to move from the area. Today there are a small renovation of real estates in 

Vårberg, where the rent increases after the renovation, but there has not been any real 

gentrification in Vårberg today. 

In this work there have also been studies on development of a shopping center, to apply it on 

Vårberg Center which this paper focuses on.   

 

After an ocular inspection of Vårberg Center, survey and conversation with people of 

Vårberg, it showed that Vårberg Center was in great need of a renovation, for example 

ventilation problems, and also the order of the centre needs improvement, so there will be not 

be any mess or littering.  

 

The work shows that Vårberg Center has potential of becoming more attractive, but it would 

require that a few arrangements are done. The most important thing is that Vårberg center is 

being renovated, as it is the core of Vårberg, so it is important to make it nice to attract new 

people, and to build the planned dwellings. According to the CEO at WSP Sweden newly 

built rental apartments and condominiums are so expensive that people with great puchase 

power are those who can afford to rent or purchase such dwellings. This means that those who 

move into newly built housing units in Vårberg will be affluent groups.  
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Sammanfattning 

 

Det har skett en rad gentrifieringar de senaste åren i bl.a. Stockholm, som i Hammarbysjöstad, 

som man omvandlat från ett nergånget industriområde till en ny och fin stadsdel. Även 

Skärholmen som ligger en station ifrån Vårberg har haft en gentrifiering.  

 
Detta arbete har i huvudsakligt syfte att se till möjligheter av att göra främst Vårberg Centrum 

och även Vårberg området, mer attraktivt för köpstarkare socioekonomiska grupper. 

 

För studier av möjligheter till att göra Vårberg attraktivare, har relevant litteratur om 

gentrifiering och centrum utveckling studerats. Ordet gentrifiering innebär att en högre 

socioekonomisk grupp flyttar in till ett område där folk av lägre socioekonomisk grupp bor, 

och det leder till en social status höjning av området, området blir attraktivare och priserna på 

exempelvis bostäder ökas. Det leder oftast till att vissa tvingas flytta från området. Det finns 

en liten renovering av vissa fastigheter i Vårberg idag, som efter renoveringen höjer hyrorna, 

men någon riktig gentrifiering av Vårberg finns inte idag. 

Även studier kring utveckling av ett närköpcentrum har studerats för att tillämpa det på 

Vårberg Centrum som arbetet fokuserats på.  

 

Efter en okulärbesiktning av Vårberg Centrum, enkätundersökningar och konversationer med 

folk i Vårberg, visade det sig att centrumet är i stort behov av renovering, bl.a. ventilations 

problem och även att ordningen i centrum behövde förbättras, så att det inte blir stökigt eller 

nedskräpning. 

 

Arbetet visar på att det finns potential till att rusta upp Vårberg och göra området mer 

attraktivt, men det krävs att ett antal åtgärder görs. Den mest aktuella är då renovering av 

Vårberg Centrum, som är Vårbergs kärna och viktig att man ser till att den blir fin för att 

attrahera till sig nya människor, och att bygga de planerade bostäderna. Enligt VD på WSP 

Sverige så är nybyggda hyresrätter och bostadsrätter så pass dyra att de köpstarka grupperna 

är dem som har råd att hyra eller köpa en sådan bostadslägenhet. Detta medför att de som 

flyttar in i nybyggda bostadslägenheter i Vårberg kommer att vara köpstarka grupper.  
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund Vårberg  

Under dem senaste åren har det skett en rad upprustning/gentrifiering i storstäder som Stockholm, 

bl.a. att man omvandlat gamla industriområden som Hammarbysjöstad och slakthusområdet i 

Globen till en ny lyxig stadsdel respektive att området i större skala fräschats upp. (Sundberg, 2012) 

Vårberg, som arbetet fokuserar på, är en förort som ligger i ett område i södra Stockholm med 

tillgång till tunnelbana då Vårberg är en station på den röda linjens tunnelbana mot Norsborg. Det är 

ett område där det socioekonomiskt sett finns relativt mer låginkomsttagare och stor andel som har 

utländsk bakgrund än andra områden i Stockholm. (StatistikomStockholm, 2015) 

I närheten till Vårberg ligger Skärholmen som har ett relativt nytt köpcentrum, ett av de största i 

Stockholm, och därifrån är det i sin tur nära till Heron City och Kungens Kurva, där IKEA finns sedan 

gammalt och ett nytt köpområde håller på att byggas upp.  

Vårberg har alltså ganska bra närhet till shopping och nöjen, och det skulle kunna attrahera folk att 

vilja bo i Vårberg. I Vårberg finns det ett inomhus köpcentrum, som har haft ett antal ägarbyten 

genom åren, idag äger det börsnoterade bolaget D.Carnegie & Co centrumet. Det har funnits planer 

på att renovera centrumet och bygga bostäder, men det har inte blivit av än. (Grönvik3, 2015) 

Centrumet är i dåligt skick och är i behov av renovering, och vissa känner även en viss otrygghet i att 

vistas Vårberg Centrum. 

Ekonomiska studier visar på att det kräver ekonomiska incitament för att pengar ska satsas på 

projekt som t.ex. gentrifireirng. För att investerare ska satsa på en upprustning av Vårbergs 

köpcentrum vill de ha en rimlig avkastning (kalkyränta, risk-faktorer osv) enligt de 

investeringskalkyler som är vedertagna att använda vid fastighetsinvesteringar. Med andra ord så vill 

en investerare se goda möjligheter att kunna tjäna pengar för att denne ska satsa pengar från början. 

Om genomförandet av planerna på att renovera och expandera centrumet med 1345 kvm och bygga 

120 lägenheter bedöms lönsamt så finns de ekonomiska incitament som krävs för en upprustning. 

Om dessa planer för Vårbergs centrum genomförs uppstår möjligheterna att en ny socioekonomisk 

grupp flyttar in i bostadslägenheterna i centrumet kan bidra tillsammans med den övriga 

upprustningen av centrumet till att öka centrumets omsättning. Med en inflyttning av personer med 

högre inkomster skulle också skatteintäkterna för kommunen öka, vilket också skulle bidra till att 

också kommunen får ökade ekonomiska möjligheter att använda till att göra Vårberg attraktivare att 

bo i. (Berk & DeMarzo, 2014) 
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1.2 Syfte 

Syftet med arbetet är att undersöka om och i sådana fall hur Vårberg kan bli attraktivare. Vårberg är 

ett område som är intressant att titta in och se möjligheter till att göra området mer attraktivare att 

bo i. I avsnittet bakgrund visar det sig att det finns förutsättningar till att Vårberg ska bli tilldragande 

för folk att flytta till, bl.a. att den ligger nära stora shoppingområden.  Den ligger även nära Mälaren 

och har närhet till naturen till skillnad från hur det är i stan, där man ser mycket mindre grönt. Och 

även att det finns problem med att göra Vårberg attraktivt, som att köpcentret är i dåligt skick och 

att besökarna är missnöjda med centrumet. 

Med dessa frågor skall syftet besvaras: 

 Vilka åtgärder skulle behövas för att området ska bli av intresse för folk med högre inkomster 

och mer högutbildade ska flytta dit?  Kan Vårberg som område gentrifieras?  

 Arbetet fokuserar på Vårbergs Centrum och uppbyggande av det, hur det kan bli attraktivare 

för de boende och övriga kunder?  Alltså vad som krävs för att det ska bli attraktivt att flytta 

dit? 
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2 Metod 

2.1 Val av metod 

Arbetet börjades med att överblicka området Vårberg genom att söka information om Vårberg,  

som detaljplaner, befolkning, statistik och besök på ett medborgarmöte i Vårberg Centrum, för att få 

en bild av möjligheter till upprustning av området. Metodval bygger på litteraturstudier. För att 

besvara rapportens frågeställning har intervjuer, enkäter och jämförelser av centrum gjorts. 

 

Parallellt med att få en överblick över Vårberg och dess köpcentrum studerades litteratur om 

gentrifiering och utveckling av köpcentrum, för att förstå teorin om gentrifiering och upprustning 

som uppsatsen handlar om. Därefter gjordes en okulärbesiktning av Vårberg Centrum, för att få en 

bättre bild om hur centrumet ser ut och kunna ge rimliga förslag till förbättringar i centrum. 

 

Efter att ha fått en viss insyn av Vårbergs centrum och området Vårberg utformades enkäter till 

butiker och kunder i Vårbergs centrum, samtidigt som förberedelser startades för att senare 

genomföra intervjuer. 

 

En undersökning av området Vårberg och dess köpcentrum är en komplex uppgift. För att möta 

denna utmaning på ett kvalificerat sätt bedömdes det som rimligt att undersöka både bredd och 

djup, dvs. använda både kvantitativ och kvalitativ metod. För att få in en bredd utformade vi enkäter 

avsedda att besvaras av både butiksägare och olika typer av kunder till Vårbergs centrum. För att 

lägga till ett djup och få mer insiktsfulla svar än de i enkäterna letades det efter insatta personer med 

såväl översiktliga som detaljerade kunskaper beträffande Vårberg och centrumet där. Intervju med 

Qureshi Tofiq som är fastighetsskötare i Graflunds (de förvaltar Vårbergs Centrum) som gav oss mer 

information om hur Vårbergs Centrum är. 

Intervju med Björn Lindstaf som är VD för fastighetsägarna i Skärholmen, målet med intervjun var att 

få en bättre bild av hur han ser till möjligheterna till upprustning av området. 

 

Utöver det har även två andra centrum undersökts. För att jämföra med Vårberg Centrum, se styrkor 

och svagheter, om centrumet är konkurrent eller komplement gentemot dem andra. Dessa centrum 

undersöktes för att se hur de är i jämförelse med Vårberg Centrum, vilka butiker har dem, 

kommunikation med mera. Ena var Fittja Centrum som är ett centrum som är ungefär lika stor som 

Vårberg Centrum med liknande socialstatus och det andra var Skärholmen Centrum som ligger en 

station ifrån Vårberg, med en till storlek mycket större och finare centrum, som attraherar många 

besökare. Skärholmen är särskilt intressant då den ligger på gång avstånd från Vårberg och har 

mycket fler butiker och restauranger. Information om dessa centrum hittades via sökning i Google.  
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Utformningen av enkäter till kunder och butiksägare:  

Enkäter delades ut till kunder och butiksägare i Vårbergs Centrum, för att veta deras åsikter om hur 

centrumet kan förbättras och bli mer trivsamt. Enkäternas uppbyggnad har inspiration ifrån Edström 

och Gustafsson (2009) tagits. 

Beskrivning av kundenkäten: Det inleddes med frågor som kön och ålder (för att se vilken grupp man 

tillhör), sedan var man bor och vilken typ (avslöjar indirekt om ens inkomst), sedan vad man tycker 

om centrumet (är det fint osv), känner man sig trygg och vad man köper i centrumet. Dessa frågor 

hade i syfte att se vad kunder tycker om köpcentrum som är relevant.  

Beskrivning av butiksenkäten: inledande frågor om vad för verksamhet man driver och hur det går 

med affärerna, sedan vad man tycker om centrumet, förslag på förbättringar och vad som saknas. 

Via Survey Monkey skapades enkäterna och delades ut i pappersform och det var även möjligt att 

svara via nätet. i kundenkäten finns en fråga som skulle informera oss om personen bodde i Vårberg 

eller hur väl man känner till området.  Kundenkäterna lämnades ut till folk i anslutning till 

tunnelbanan, samt att vi gick runt i Vårberg Centrum och delade ut enkäten. Utöver det delades 

kundenkäter till personer som arbetar på vårholmsbackarna och till studenter boende på 

vårholmsbackarna.    

Vad gäller kundenkäterna samlade vi in svar från alla åldersgrupper och av båda könen, för att få en 

mer fullständig bild av vad kunderna tycker. Kundenkäterna delades ut vid några olika tillfällen för att 

samla in svar från lite olika människor. Butiksenkäter delades ut till de flesta butikerna som fanns i 

centrum. 

 

I avsnitt 7, har tabeller och diagram skapats från resultatet vi fått från enkäterna, både från kunder 

och från butiker.  
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3 Litteraturstudier om gentrifiering 

3.1 Vad är Gentrifiering 

Då arbetet handlar om upprustning av Vårberg och möjligheter till att attrahera till sig nya 

människor, ny socioekonomisk grupp så är gentrifiering ett centralt begrepp som vi bör gå in på. I 

denna del beskriver vi lite kort om vad gentrifiering är. 

 

Enligt definition från Nationalencyklopedin så är gentrifierng då folk från socioekonomiskt högre 

klass flyttar in till områden där det finns mest folk av lägre socioekonomisk klass eller etniska 

minoriteter. Det blir en förändring av befolkning i området, där det blir fler höginkomsttagare i 

området som leder till att den sociala statusen ökas. Utbudet på service och priser på bostäder ökar, 

det blir även en upprustning av området, på grund av ökade priser så leder det oftast till att 

låginkomsttagarna i området tvingas flytta därifrån. Själva begreppet härstammar från 1960-talet där 

Ruth Glass iakttagit hur medelklassen flyttade in i arbetsklassområden i London. (Wennerhag, 2015) 

 

 

Enligt ovan innebär det att ett områdes sociala och fysiska status ändras till högre standard. Främst 

sker det genom omvandling av hyresrätter till bostadsrätter, folk med högre inkomster flyttar in i 

området, vilket gör att värdet på fastigheterna stiger, området blir mer attraktivt. Det blir en 

socioekonomisk förändring i området, som ändras där till exempel medelklassen övertar områden 

från arbetarklassen. 

I (Hedin, 2010) diskuteras två olika diskurser revanchist-city och emancipatory-city.    

 

 
Bild 1. Visar positiva och negativa konsekvenser av gentrifiering. 
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3.1.1 Revanchist-city  

 

Denna brukar oftast förknippas med negativ klang. Då den syftar till att locka till sig kapital till 

området och på så visa få bort folk med lägre inkomst och liknande, då dessa inte är lika köp starka. 

Det blir en bortträngning av de som redan bor där och utestängning av liknande människor på grund 

av de höjda priser på fastigheterna (de som har samma socioekonomiska nivå som 

ursprungsbefolkningen).  

Revanchist-diskursen kommer från USA, på namnet revanchist hör man att det är hämnd, att man vill 

återta staden från arbetarklassen och liknande. (Hedin, 2010) 

Under 90-talets New York ville man bl.a. få bort hemlösa från staden och återfå ordning och reda i 

staden. Det infördes lagar som var emot hemlösa, tiggeri, vandalisering av staden mm, för att städa 

upp staden så att den blev mer "trevligare" och "attraktivare".  

 

Det leder till att folk som har lägre inkomst har svårt att bo i staden och tvingas flytta längre ut från 

staden. 

 

3.1.2 Emancipatory-city 

 

Denna är av mer positiv klang och handlar om det positiva gentrifieringen leder till, kommer från 

1960-talets postindustriella frigörelse, där den rika medelklassen gick från att bo i villor i förorter till 

att flytta in mot stadens centrum, för att kunna bo mer centralt. Det skapade möjligheter för kvinnor 

då de hade bättre närhet till stadens arbetsmarknad och till service, till skillnad från när de var villa 

områden utanför stadens centrum. (Lindeman, 2014) 

 

Emancipatory-city diskrusen är en form inom gentrifiering som skapar möjligheter för möten mellan 

olika sociala grupper som ökar tolerans och bättre blandning av kulturer. Alltså när exempelvis 

medelklassen flyttar in till områden där det dominerats av folk av lägre socioekonomisk nivå (Hedin, 

2010) 

Inflyttning av socioekonomiskt starkare individer leder till ökade skatteintäkter och utbudet på 

service mm blir också bredare. De inflyttade medelklassen vet mer om sina medborgerliga rättigheter 

och kan kräva mer från politiker. Det gynnar alltså de som bor i området och uppgraderar status för 

området. Givetvis leder även denna diskurs till viss bortträngning av de i lägre socioekonomisk klass. 

Eftersom områdets attraktivitet ökar och folk som är rikare flyttar ditåt och priserna på bostäder med 

mera ökas.   

Enligt Byrne så beror inte denna bortträngning på gentrifieringsprocessen utan det beror på att 

staten inte kunnat tillhandahålla bostäder som fungerar för resurssvagare grupper. (Hedin, 2010) 

 

 

Dessa diskurser är forskning från andra länder som USA och England, vilket inte kan helt och hållet 

appliceras i Sverige, då vi har hyresreglering och andra lagar som skyddar hyresgästerna mm. 
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3.1.3 Konsumtionsinriktad förklaring till gentrifiering 

 

Konsumtionsinriktade förklaringar till gentrifiering handlar om hur människor agerar i 

gentrifieringsprocessen. (Stenberg, 2012) 

 

Ett exempel var 1960-talets New York i SoHo var det konstnärer som flyttade in till övergivna lokaler 

som var billiga att bo i. Därefter lockades fler konstnärer och även medelklassen till området. 

Investerarna satsade på området och det lockade till sig allt fler intressenter från medelklasen, som 

ansåg att området var av högt kulturellt värde. (Stenberg, 2012) 

Här är konstnärerna pionjärer i gentrifieringsprocessen, där de lockar till sig den rika medelklassen 

att flytta hit.  

 

Dessa gentrifieringspionjärer (inte endast konstnärer utan även andra grupper) söker sig till boende 

som inte finns i den traditionella inriktningen, och de längtar till ställen som kan uppfylla deras 

konsumtionsbehov. (Signer, 2013)Dessa pionjärer skapar trender som drar till sig andra grupper 

(exempelvis den rika medelklassen) och leder till att det område de flyttar in till gentrifieras.  

 

3.1.4 Räntegap- teorin 

 

Det är centralt för produktionsinriktade förklaringar till gentrifiering. "Enligt räntegapsteorin ligger 

gentrifieringens kärna i kapitalets rörelser in och ut från den byggda miljön". (Hedin, 2010) Det kan 

vara att man investerar i marken och bygger nytt eller att man väljer att inte investera och drar ner 

på underhåll i byggnaden.  

Med räntegap menas då att om markens potentiella värde är högre än det faktiska värdet (värdet av 

markens nuvarande användning) så uppstår ett räntegap. Gapet uppstår t.ex. av slitage i byggnaden 

eller förändrade boendepreferenser. Detta gap ger ett ekonomiskt incitament till att investera, 

nybygga eller bygga om i marken och använda marken till s.k. "högsta och bästa användning". (Hedin, 

2010) Man förändrar alltså användningen av marken (investerar), för att stänga räntegapet och få ut 

bästa möjliga avkastningen. 

Då man förändrar markanvändning exempelvis att man ombildar hyreslägenheter till bostadsrätter, 

då det är mer lönsamt med bostadsrätt i Sverige, leder det till att köpstarkare människor som har råd 

att köpa upp bostadsrätter flyttar till området, det blir då en gentrifieringsprocess. Vid ändring av 

upplåtelseform (ex hyresrätt till bostadsrätt) är det värdegapsteorin man tittar på som är en 

komplettering till räntegapsteorin.  

Fastighetsägaren väljer att omvandla hyresrätt till bostadsrätt p.g.a. att man tjänar mer pengar på 

det. Det beror i sin tur på olika regleringar i hyresmarknaden som gör att det inte är lönsamt för 

fastighetsägaren att underhålla fastigheten lika mycket som om det inte fanns regleringar i 

marknaden. Det nedsatta underhållet gör att fastigheten generar lägre hyror och det blir mer 

lönsamt att sälja fastigheten i form av bostadsrätt.  (Hedin, 2010) 

 

Det är inte endast att det finns ett stort räntegap som avgör om man bygger om, utan det har även 

med grannskapet att göra, hur området uppfattas och om det är attraktivt, finns det mycket 



 

 

 

 

14 

 

 

 

 

kriminalitet mm. Grannskapseffekten avgör om det går att stänga räntegapet (att faktisk avkastning 

når till potentiell avkastning). (Hedin, 2010) 

 

Bild 2 

 

Bilden ovan beskriver hur ett räntegap uppkommer, där det blir en skillnad mellan potentiell 

avkastning och faktisk avkastning. 

 

 

3.2 Gentrifieringensprocess 

 

Gentrifiering kan ske på följande sätt, sammanfattning av de fyra faser i gentrifiering från (Peel, 

2015): 

1. Det börjar med att medelinkomsttagare flyttar in i området, de renoverar sina lägenheter mm, 

oftast kommer arkitekter och konstnärer in i området. 2. Därefter kommer det allt fler människor 

med liknande attityder och tankesätt till området, oftast mer konstnärliga människor, de renoverar 

bostäderna, och det börjar bli färre lediga lägenheter som är tillgängliga. Man börjar marknadsföra 

området och det har blivit mycket mer eftertraktat att bo där. 3. Fastighetsmarknaden blir bättre och 

priser höjs i trakten. Det blir mer synligt med renoveringar i området och det rustas upp, det blir en 

ny stadsbild, där det finns mycket mer än bara bostäder, det blir fler butiker, restauranger, 

arbetsplatser, fritidsaktiveter som etablerar sig i staden. 4. Slutligen så har majoriteten av 

fastigheterna gentrifierats och allt fler från medelklassen flyttar in, de flesta jobbar inom 

tjänstesektorn.  
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Den negativa sidan av gentrifiering och det är att de mindre välställda människorna tvingas att flytta 

från området i gentrifiering, exempelvis att låginkomsttagarna tvingas flytta, då många hyresrätter i 

området omvandlas till bostadsrätter. Många kommunpolitiker som trycker på detta ser det som att 

det blir en bättre socialblandning i området, där fler höginkomsttagare kommer till området där 

majoriteten är låg inkomsttagare. Då vi i arbetet mest fokuserar på ekonomiska delen så kommer 

detta problem inte att tas upp särskilt mycket. 

 

3.3 Gentrifieringsprocess tillämpat på Vårberg 

 

Nedan beskrivs några möjliga gentrifieringsprocesser i Vårberg. 

Det börsnoterade företaget D.Carnegie som äger Vårbergs köpcentrum är inriktat på att köpa upp 

bostadsfastigheter, renovera dem gradvis för att kunna höja hyran. (D.Carnegie, 2015) (Bosystem, 

2015) D.Carnegie har tidigare lagt fram en plan för att renovera Vårbergs köpcentrum och bygga nya 

lyxiga lägenheter ovanpå köpcentrumet. Denna plan skulle kunna vara en början till gentrifiering i 

Vårberg, genom att renoveringen av centrum och byggandet av nya bostäderna kan locka till sig en 

köpstarkare grupp. Men på senare tid har D.Carnegie lagt denna plan på is med motivering att de 

saknar kompetens för att förvalta köpcentrum och funderar på att sälja centrumet vidare. (Grönvik3, 

2015) (Borgert, 2015) 

En titt på området runt omkring köpcentret i Vårberg visar på att det är en lite blandad bebyggelse 

med varierande standard och underhåll. 

Underhållet i hyreslägenheterna i vissa delar av Vårberg är i dagsläget undermåligt enligt en artikel i 

lokaltidningen Södra Sidan, där planer finns på rejäl renovering, men hyresgästerna i området är 

kritiska till omfattande renovering då det kommer att höja hyrorna rejält. Här kommer man in lite på 

räntegapsteorin, där lägenheterna haft dåligt med underhåll och det finns incitament till att renovera 

för att kunna få en så stor avkastning som möjligt (stänga gapet mellan potentiell och faktisk 

avkastning). Renoveringen sker när hyresgäster flyttar från lägenheterna, efter renoveringen 

kommer hyrorna att höjas, på grund av den höjda hyran kommer inte samma socioekonomiska 

grupper kunna flytta in till lägenheterna längre. (Grönvik 1, 2015) (Grönvik 2, 2015) 

 

3.4 Slutsats om gentrifiering applicerat på Vårberg 

Gentrifierings teori                                 Finns det i Vårberg, hur ser det ut i Vårberg? 

Revanchist Vårberg är inte det mest attraktiva området för att locka till sig kapital, det 
finns många andra områden som är attraktiva att locka till sig kapital, 
exempelvis Bagarmossen. Det finns exempelvis tiggeri, nedskräpning i 
Vårberg, men det finns inte något som tyder på att man försöker få bort 
folk från Vårberg. 

Emancipatroy Vårberg ligger ca 25 minuter med tunnelbanan från stan, och är inte vad 
som nämns i emancipatory avsnittet om att flytta från stadens utkant in till 
stadens centrum. Denna diskurs skulle leda till att befolkningen i Vårberg 
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får det bättre i samband med att socioekonomiskt starkare befolkning 
flyttar in, dessa personer ger ökade skatteintäkter, vet mer om sina 
medborgerliga rättigheter och genom att de är i Vårberg så kan de kräva 
mer från politiker och även centrumägarna som bättre service och 
förvaltning från deras håll osv. Dock finns det idag inget som tyder på att 
en högre socioekonomisk grupp flyttar in till Vårberg, så en blandning av 
olika grupper finns ej riktigt i Vårberg. 

Konsumtionsinriktad I dagens Vårberg finns det inga exempelvis konstnärer eller andra grupper 
som flyttar in till Vårberg och som på så vis skapar en trend, att Vårberg 
blir "hippt" att den rikare medelklassen vill flytta in. Vårberg har ej den 
statusen som beskrivs i den konsumtionsinriktade teorin, som kan locka till 
sig människor. 

Räntegapsteorin Det finns ett räntegap i Vårberg idag. Då det exempelvis finns många 
undermåliga underhåll på fastigheter och renoveringar som sker kommer 
höja hyrorna. I Vårberg idag sker det en småskalig renovering i vissa 
fastigheter, där renovering sker i en enskild lägenhet efter att hyresgäst 
flyttar ut från lägenheten. Någon storskalig renovering har inte skett, som 
lett till att folk inte kan bo kvar. Dock kan det på sikt i takt med 
renoveringar leda till att den ursprungliga befolkningen inte kan bo kvar 
och tvingas flytta. 

Slutsats När ett område genomgår en gentrifiering så innebär det att en starkare 
socioekonomisk grupp flyttar in, det leder till att priser på fastigheter i 
området stiger. En del av dem som bodde i området ursprungligen 
kommer då inte ha råd att bo kvar på grund av stigande hyror och ökande 
priser, och tvingas flytta, det är en negativ aspekt med gentrifiering. 
Gentrifiering kan även leda till vissa positiva saker som interaktion mellan 
olika sociala grupper och ökad kapital och service flyttas till området.   
 
Det ser inte ut att finnas någon gentriferingsprocess i Vårberg och det 
kommer nog inte ske någon gentrifiering de närmaste åren, detta 
eftersom att de gentrifieringsteorierna som tagits upp hittills inte har skett 
i Vårberg. För att gentrifieringen ska ske skulle det behövas att kommunen 
är med i processen och driver på. Det finns idag inga incitament för dem 
att göra det. Istället för att skapa en gentrifeiring, kan man istället 
förbättra området och gynna de boende i Vårberg. Det kan ske genom att 
förbättra Vårberg, som att renovera centrumet som är kärnan i Vårberg 
och bygga de planerade bostäderna. Detta skulle kunna öka attraktiviteten 
till Vårberg. 
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4 Litteratur om upprustning av köpcentrum 

4.1 Hur har man utvecklat närköpcentrum (Tullinge Centrum) 

 

I Edström och Gustafsson (2009) behandlas de åtgärder/möjligheter till att fräscha upp och göra 

Tullinge Centrum mer attraktivt med fler kunder. Vilket har likheter med vad denna uppsats, 

upprustning i Vårberg centrum. 

 

I detta avsnitt sammanfattas de delar som är relevanta till upprustning i Vårberg Centrum. 

 

En av de viktigaste sakerna att ha i ett närköpcentrum är en bra butiksmix, livsmedelsbutik är något 

som bör vara bland butiksmixen. Det ska finnas skyltar som visar konsumenterna vilka butiker som 

finns i centrumet och hur man tar sig dit, och lätt tillgängliga parkeringsplatser. Bevara en fin och ren 

fasad så att kunder ska vilja ta sig in till centrumet, även lite grönt, som träd och buskar skulle ge 

centrumet ett fräschare intryck.  

Ett aktivt engagemang från fastighetsägaren i förvaltningen är väsentligt för att centrumet ska 
fungera och drivas på bra sätt, Även butiksägare och kommunen kan påverka för att få ett bättre 
centrum. Exempelvis kan butiksägarna hålla det rent utanför och innanför butikerna, se över utbud 
så att de passar till kundernas behov/efterfrågan. Kommunen kan se till att allmänna platser är väl 
underhållna. 
En företagsförening där butikerna kan samarbeta (som gemensam marknadsföring, lättare att 
framföra sina åsikter gentemot hyresvärden, patrullera nattetid mot skadegörelse med mera), dessa 
åtgärder är gynnsamt för butikernas framgång och därmed centrumets framgång.  
 

Att ha en informativ hemsida är bra för att besökarna ska veta  vilka butiker som finns, öppettider 

med mera, att ständigt hålla en god marknadsföring så att kunder är medvetna om köpcentret.  

 

Begreppet ankarbutiker innebär att dessa drar till sig kunder till centrum, då de oftast är väldigt 

populära eller nödvändiga som attraherar kunder till sig, som H&M, McDonalds, Apoteket, 

Systembolaget och även mataffärer. Dessa butiker är gynnsamma för ett centrum då de medför till 

stabilt kundflöde, man vill oftast ha de längre in i köpcentrumet, då det leder till att kunderna går 

förbi fler butiker. De andra butikerna i centrum tjänar mer pengar på detta då kunderna till 

ankarbutikerna även kommer förbi deras butiker. Fastighetsägarna får genom detta förlopp en högre 

hyra från hyresgäster då dessa får större avkastning, förutsatt att det är omsättningsbaserad hyra. 

Andra service som drar till sig kunder kan vara vårdcentral, folktandvård, bibliotek och liknande 

allmännyttiga tjänster. Att få en "mixed use", blandning av kommersiella och samhällsnyttiga 

verksamheter, som skulle öka antalet besökarna till centrumet. Vilket är ganska logiskt, som att om 

man har tid hos vårdcentral och den ligger i centrum, då kommer centrum få fler besökare genom 

detta då vårdcentral är en "måste besök plats" för vissa. 

 

Bra att ha i centrum är café och toaletter, som gör att besökarna kan stannar kvar i centrum längre. 

Shopparna kan stanna kvar i centrumet och vila och ta en fika innan de fortsätter med shoppandet, 
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istället för att ge sig iväg hemåt direkt. Att ha toalett i centrumet så behöver centrumbesökarna inte 

gå iväg när de behöver gå på toalett, utan det finns i centrumet. 

Större utbud av restauranger vore också bra som attraherar fler lunch-gäster.   

För att locka till sig människor till centrumet kan man ha aktiviteter i centrum som attraherar folk till 

centrumet, exempelvis att ha en loppmarknad, musik- och dans-uppträdanden.  

Barnbutiker vara bra att ha om det finns många barnfamiljer i området, det drar hit föräldrarna som 

är en köpstark grupp. 

 

4.2 Om att stärka ett renoverat köpcentrum med aktiv förvaltning och marknadsföring   

 

När ett köpcentrum byggs eller renoveras är det enligt erfarenhet och tillgänglig litteratur lönsamt 

att satsa på att marknadsföra det nya eller renoverade köpcentrumet. Om centrumägaren använder 

sig av omsättningsbaserad hyra, så vinner denne liksom butiksägarna, på ha ett nära samarbete för 

att gemensamt uppnå en så hög omsättning som möjligt i butikerna. I sådana fall försöker 

centrumägaren, genom aktiv förvaltning och marknadsföring, att förstå ”kundernas kund”, dvs. 

konsumenterna som är eller kan bli kunder hos köpcentrumet. För att uppnå hög omsättning kan 

enkäter lämnas till centrumets kunder för att höra deras åsikter och önskemål, köpcentrumet kan 

profilera sig för att stärka sin konkurrenssituation gentemot andra köpcentrum och en strategi kan 

göras upp för att genom marknadsföring skapa ett varumärke för köpcentrumet. (Landberg, 2011) 

När köpcentrumet marknadsförs med syfte att stärka dess varumärke kan marknadsföringsteori om 

pris, produkt, plats och påverkan användas. Marknadsföringen spelar då en viktig roll för att påverka 

konsumenterna. Med Internets framväxt kan köpcentrumets varumärke byggas upp och spridas till 

förhållandevis låga kostnader i webbreklam, en egen hemsida på internet och på sociala medier 

(Facebook med flera). För ett mindre köpcentrum som har de boende i området, snarare än 

konsumenter utanför området, som primär kundgrupp kan direktreklam för köpcentrumet med 

fördel användas.  

En väldigt kraftfull och övertygande marknadsföring för en produkt såväl som för ett köpcentrum är 

”Word of mouth”, dvs. vänners rekommendationer. Likaså kan bloggare på internet eller 

kundrecensioner vara väldigt övertygande för att få en ny konsument att pröva det som 

rekommenderas. Det beror på att dessa källors rekommendationer, med stöd av forskning anses vara 

väldigt trovärdiga då de inblandade parterna inte har något kommersiellt intresse i 

rekommendationen. En nöjd kund kommer förutom att återkomma som kund även att informera och 

rekommendera sina vänner om ett köpcentrum och dess produkter. För att skapa en sådan effektiv 

marknadsföring bör kundernas upplevelse av köpcentrumet studeras, analyseras och följas upp. 

Detta kan göras genom kundenkäter, att föra en nära dialog med butikernas personal då de dagligen 

träffar kunderna, ha ett starkt och ömsesidigt samarbete med butiksägaren så denne trivs bra som 

hyresgäst.  

Intervjuer med investerare, fastighetsvärderare och rådgivare till köpcentrum visar på vikten av ett 

starkt samarbete mellan centrumägaren och dess hyresgäster. Utöver det så är det av grundläggande 
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betydelse att förstå ”kundens kund” för centrumägaren och att ett köpcentrum därför måste 

marknadsföras som vilken annan konsumentprodukt som helst. I detta ingår att köpcentrumets 

butiksmix inte är statisk, utan är under ständig uppsyn och förändras med tiden i takt med 

konsumenternas ändrade behov och efterfrågan. (Landberg, 2011) 
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5 Beskrivning av Vårberg 

 
 

5.1.1 Området Vårberg 

Vårbergs folkmängd uppgick år 2014 till 9817 invånare. Av dessa är 4806 invånare utrikes födda, och 

ytterligare 1806 invånare är inrikes födda med två utrikes födda föräldrar. Detta innebär att två 

tredjedelar av alla invånare i Vårberg antingen är utrikesfödda eller har båda sina föräldrar som 

utrikes födda.  (StatistikomStockholm, 2015) 

 

De senaste två åren har födelsenettot varit positivt med ca 100 invånare, och flyttnettot har varit 

negativt med minus 30-50 invånare. (StatistikomStockholm, 2015) 

 

Utbildningsnivåerna hos invånarna i Vårberg är under snittet för Stockholm som helhet. År 2013 så 

var exempelvis ca 80% av eleverna i årskurs 9 behöriga till gymnasieskolan jämfört med ca 90% för 

Stockholm som helhet. Andelen invånare i Vårberg med eftergymnasial utbildning var år 2013 ca 36% 

jämfört med över 56% för Stockholm som helhet. (StatistikomStockholm, 2015) 

 

Arbetslösheten i Vårberg var 31 oktober 2014 mer än dubbelt så stor som för Stockholm som helhet, 

med 6,7% arbetslösa i Vårberg mot 3,1% arbetslösa i Stockholm som helhet. Medelinkomsten år 

2013 bland inkomsttagare i Vårberg var lite mer än två tredjedelar av medelinkomsten bland 

inkomsttagare i Stockholm som helhet. Det ekonomiska biståndet som procent av befolkningen var 

år 2013 6,2% i Vårberg jämfört med 3,2% för Stockholm som helhet. (StatistikomStockholm, 2015) 
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I (Bandel, et al., 2014) har rapport inför framtiden beträffande befolkningen och bostadsbyggandet 

upprättats. Huvudscenariot i rapporten är att befolkningen ökar från 897 700 invånare i Stockholm år 

2013 till 1 261 000 invånare i Stockholm år 2040.  

Rapporten tar inte upp Vårberg som stadsdel, men behandlar däremot området Skärholmen, där 

stadsdelen Vårberg ingår. Scenariot för Skärholmen från år 2014 till år 2040 är att befolkningen ökar 

med ca 20 000 invånare samtidigt som nyproduktionen antas ligga på 9 000 nya bostäder. Samtidigt 

antas boendetätheten vara ungefär oförändrad med 2 boende per lägenhet.  (Bandel, et al., 2014) 

 

Området Vårberg består av lite olika delar som ett centralt köpcentrum där det finns tunnelbana och 

lite affärer. Köpcentrumet är litet till ytan men attraktivt då det finns en ICA affärer med hög 

tillgänglighet då de håller öppet till kl 22:00 varje dag. I köpcentrumet finns också restauranger, en 

vårdcentral, ett gym med mera. 

Efter en liten promenad från centrum kommer man till ett villaområde som ligger intill vatten som 

hör till Mälaren, där man kan promenera längs vattnet från Vårberg ända till Bredäng i ett fint 

naturområde med tillhörande stränder och badplatser. 

Tar man tunnelbanana en station från Vårbergs centrum kommer man till Skärholmen, där det finns 

ett relativt nybyggt köpcentrum som rymmer det mesta man kan önska i form av butiker och 

restauranger samt goda parkeringsmöjligheter.  

På ett kort avstånd från Skärholmens centrum finns kungens kurva, dit man kan åka med buss från 

Skärholmen vilket tar ca 5 minuter. I Kungens Kurva ligger IKEA sen 1960-talet, som är väldigt 

välbesökt. För några år sedan byggdes dessutom ett nytt köpcentrum intill Kungens Kurva kallat 

Heron city. I Heron City finns bland annat SF biografer med stora salonger, O ‘Learys och stora 

elektronikaffärer med mera.  

 

Enligt information från Skärholmens fastighetsägare så finns det 25 fastighetsägare i Vårberg. Detta 

medför att en upprustning av Vårberg området skulle behöva organiseras och samordnas då det är så 

många iblandade fastighetsägare, samtidigt krävs mer tid för insamla information och genomföra 

projekt då fastighetsägandet är ganska så spretigt i Vårberg. 
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Bild 3 Olika fastighetsägare i Vårberg. 
 
 

5.1.2 Fastigheterna i Vårberg 

 

Samtal med Björn Lindstaf, VD på Skärholmens fastighetsägare som representerar större delen av 25 

fastighetsägare i Vårberg upplyste oss om: 

● 70% av lägenheterna i Vårberg ägs av privata ägare, 15% av allmännyttan och 15% av BRF 

● Vårberg byggde för 50 år sedan, måste stambytas inom 10 år, en del har redan börjat 

● Ex SB, Svenska bostäder renoverar genom tömma fastigheten och renovera hela 

● Andra av SKAFAST, Skärholmens fastighetsägares medlemmar renoverar lägenhet för 

lägenhet 

o Hyreshöjningen leder till att ny hyresgäst med högre inkomst flyttar in 

o Bidrar därmed till viss gentrifiering inom Vårberg framöver 

● Nyproduktion kommer ske på tomträtten Aspholmen 1 och Hemholmen 1 (100 nya 

studentlägenheter) (Lindstaf, 2015) 
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5.1.3 Beviljade bygglov 

 
Beviljade bygglov för köpcentrumet och lamellhusen ovanpå centrumet: 

I Vårbergs köpcentrum ska byggas 60 stycken nya bostadslägenheter med på en total area på ca 2400 

m2. Dessutom ska köpcentrumets totala area öka med 1345 m2 som blir tillkommande yta för nya 

butiker i centrumet. 

Till detta finns bygglov för 26 stycken parkeringsplatser för de boende inomhus. 

 

Beviljade bygglov för höghuset placerat intill köpcentrumet på befintlig parkeringsyta: 

Bygglov är beviljat för 57 stycken lägenheter på 2-5 rum och kök. För kontorslokaler i höghuset på 14 

våningar finns bygglov för 701 m2.    

Till detta finns 66 parkeringsplatser inomhus för de boende. 

 

Gemensamt för ovanstående så är byggloven för totalt 130 parkeringsplatser inomhus för de boende 

och ca 130 parkeringsplatser inomhus för besökare. På torget intill köpcentrumet, där höghuset på 

14 våningar byggs, försvinner 97 parkeringsplatser samtidigt som 20 nya parkeringsplatser 

tillkommer. 

 

Bygglov finns också beviljat för 60 cykelplatser för centrumet med dess lamellhus och 102 stycken 

cykelplatser för höghuset på 14 våningar. Utöver detta finns också 80 stycken cykelplatser 

gemensamt för besökare. 

 

För mer information om beviljade bygglov, se till bifogade bilagor. 

 

 

5.2 Vårbergs Centrum 

Under år 1968-1969 byggdes Vårbergs Centrum. (Tofiq, 2015)Det har varit ett antal ägarbyten i 

Vårberg Centrum, idag ägs den av det börsnoterade bolaget D. Carnegie & Co. (Linde, 2011) 

(Grönvik3, 2015) Ovanför centrumet finns idag det ca 75 hyreslägenheter.  

Vårberg Centrum har haft ett undermåligt underhåll, där det varit behov av renovering. Nedan följer 

planer på renovering. (Linde, 2011)   

 

Ägaren av köpcentrumets plan för renovera och bygga bostäder på köpcentrumet är, från 
Stendörrens informations plansch i centrumet: 
 

● Ombyggnad och expandering av yta i köpcentrumet med 1200 kvm 

 Fler toaletter 

 Ny huvudentré 

 Ny entré till tunnelbanan 

● Bostäder kring köpcentrumet 
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 120 lägenheter ovanpå köpcentrumet 
▪ 2 stycken trevåningshus med små lägenheter 
▪ Bärs upp av kraftig stålkonstruktion 

▪ Hissar och trapphus byggs på gavlarna med direkt access till köpcentrumet 
▪ Hissarna går även ner till gatuplan mm 

 14 våningsbostadshus med 50-60 lägenheter intill köpcentrumet 
▪ Samlar restauranger i anslutning till Vårbergsplan och nya 14 våningshuset 
▪ Restaurangerna får ingång från torg och köpcentrumet 
▪ ICA i köpcentrumet blir större med ny entré och fler utgångskassor 

● Compaq Shopping-koncept för köpcentrumet innebär 

 Utökade butiksytor 

 Butikerna blir större och öppnare mer transparenta med glasfasader 

 Nya butiker som kompletterar befintligt utbud 

 Nytt kafé i 2 våningar med eget bageri mm 

 Vårdservicen utökas med fler specialistläkare på vårdcentralen 

 Uppfräschning av tunnelbaneentrén 

 Utbyggnad av bron i centrum för ökad tillgänglighet (ingångar) till köpcentrumet 
 
 

 

5.3 Okulär besiktning av Vårbergs Centrum 

En okulär besiktning av Vårberg Centrum gjordes för att få en bättre bild av centrumet och vad 

som kan förbättras. 

Vårberg Centrum har en direkt närhet till tunnelbanan, där tunnelbanans utgång är genom 

centrumet, det gör att folk som tar tunnelbanan kommer gå genom centrum. Det är ett inomhus 

centrum med ca 37 butiker. 

Från den tunnelbaneuppgången in till centrum finns en stor skylt med karta över centrum och 

butikerna som finns, vilket är bra för att kunderna ska kunna orientera sig i centrum. Dock märkte vi 

att skylten var ouppdaterad och lite trasig, exempelvis stod det Doc Morris apotek på skylten, medan 

det var Lloyd apotek som finns i centrum. Utanför centrum vid parkeringen och vid bilvägen fanns 

några stora annonsskyltar från ICA (som är populär butik och kan attrahera kunder), fanns en skylt 

som visade ICA:s öppettider, den var dock ouppdaterad då ICA är numera har öppet till tio på kvällen 

till skillnad från vad som stod på skylten vilken var nio.  

Centrumet med sina fyra ingångar gör det lätt för besökarna att ta sig in till från valfritt håll. Vårberg 

Centrum har en egen hemsida "http://www.varbergcentrum.se/", med lista på butiker, öppettider 

och länk till respektive butikers egen hemsida. Detta är som nämnts i litteraturstudier för 

köpcentrum en viktig sak att ha, så att kunder lättare får information om centrumet.   

Det finns ankarbutiker som ICA, som är bra placerad, med närhet till parkeringar och de som kommer 

in till centrum kommer när de går mot ICA att även gå förbi andra butiker.  
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Apoteket är en annan ankarbutik som finns i centrum som lockar till sig kunderna, den finns direkt 

bredvid ingången till tunnelbanan. Loppmarknaden som finns i Vårbergs Centrum är också väldigt 

populärt har vi förstått efter att ha pratat med folk. 

Fanns några olika livsmedelsbutiker inuti Vårberg Centrum med lite olika utbud, som Vårbergs Livs 

(säljer bl.a. kött Halal vilket är kött som muslimer kan äta), Grekisk Livs (mat från Grekland), ICA.  

Utanför centrum, fortfarande i samma byggnad, finns Tonis Livs. I Tonis Livs sade butiksbiträdet att 

deras utbud är anpassade efter kunderna, kunder kan exempelvis ge förslag på vad de vill ha och så 

köper de in det. 

 

Några andra butiker i centrum: 

Resebyrå i centrum, men hade ej öppet vid besiktningen, enligt andra butiksägare skulle de stänga. 

En finare Möbelaffär som heter "Sultan Möbler", enligt ägaren så har kunderna råd med de finare 

möblerna, man kunde även betala på kredit. 

Finns ett gym "Gymmet" där som har öppet dygnet runt, det finns även två frisörsallonger.  

Det fanns inte några klädbutiker i Vårberg Centrum.  

Angelo kök och bar serverar alkohol, där det också finns karaoke och dans. De har aktiviteter under 

kvällarna/nätterna, fram till ett på natten. 

Finns ett bageri av mellanöstern schanger, Al Umara bageri, med skyltfönster som visar olika bakelser 

och godsaker.  

Det finns ett antal restauranger i Vårbergs Centrum, dock så är utbudet på maten ganska lika, som 

att det erbjuds mest kebab och pizzor. En snabbmats restaurang Happy Chicken fanns också i 

centrumet, som har utbudet kyckling. 

Har god vårdsservice i Vårberg Centrum som tandvård, vårdcentral, hudmottagning mm, som kan 

öka kundströmmar till centrumet.  

Finns DHL, posten mm i centrum, så man behöver inte gå till andra ställen för att skicka/ ta emot 

brev och paket.  Vårberg Tobak (har spel och posten), Myway (Kiosk som bl.a. säljer SL- biljetter). 

 

Övrigt om centrumet: 

Det var lite små skräpigt i huvudentrén. 

Bankomat i centrum, vilket är smidigt för kunderna att ta ut kontanter. Toaletten fungerade inte 

enligt en anställd i loppmarknaden. Det fanns inte heller några bänkar eller stolar i centrum. 
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Tunnelbaneutgången från Vårberg är direkt sammanbunden med centrumet, vilket ökar kundflödet 

då de som går till och från tunnelbanan kommer förbi Vårbergs Centrum, strategiskt bra placerad. 

Finns lägenheter/bostäder runt omkring centrumet, även på centrum finns vissa lägenheter, det finns 

två, tre och fyr- rums lägenheter. 

Vi hade pratat med en personal i "Vårberg Copy Teknik Data" som var missnöjd med sin butik som 

ligger intill en restaurang, för restaurangen avger mycket os från matlagningen, sedan är det trä 

väggar mellan butikerna, så man hör vad de pratar om, lite störande. Utanför butiken så ser han 

endast röd vägg (Happychickens vägg), det är ingen bra vy. 

Parkeringsplatser och garage finns. Bra placerade parkeringsplatser utanför centrum, lätt tillgängligt 

för dem med bilar.  

Skola direkt nära centrum, dessa elever från skolan utgör ett kundflöde till centrumet. 

Centrumet har en närhet till Mälaren och promenadvägar längs sjön som är trevligt, finns folk som 

har lite högre inkomster inte så långt från centrum som bor i villor.  

En person från P1 Sverigesradio som heter Jesper som vi träffade på i samband med 

okulärbesiktningen, tycker området är trevligt, han bor i Medborgarplatsen. 

Jesper sade att det inte är så farligt med alkohol i Vårberg Centrum, kanske vissa som ibland sitter 

där utanför centrum, men inte lika mycket om man jämför hur det är i Medborgarplatsen.  
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6 Jämförelse av Vårbergs Centrum med andra Centrum  

För att hitta styrkor och svagheter, möjligheter och hot för Vårbergs köpcentrum så jämför vi det 
med ett liknande mindre centrum och ett större näraliggande köpcentrum. 

6.1 Fittja Centrum och området runt centrum 

 

Fittja Centrum är lämpligt att jämföra med Vårbergs centrum som ett liknande mindre köpcentrum 
som ligger längs röda tunnelbanelinjen mot Norsborg. Båda köpcentrumen ligger i anslutning till 
tunnelbanan och är omgivet av bostadslägenheter. 
 

 
 
Det finns totalt 35 butiker i centrumet, och de har en egen hemsida 

"http://www.fittjacentrum.se/hem", med information om centrumet och butikerna. 

 

Fittja Centrum byggdes under 70-talet och ligger precis bredvid tunnelbanestationen Fittja som är en 

station i samma linje som Vårbergs station, endast tre stationer ifrån. Kommunikationen till Fittja 

Centrum är väldigt bra, förutom tunnelbanan har de även bussar till centrumet. Det tar ca 25 minuter 

från Fittja in till T-centralen och ca 15 minuter till Huddinge Sjukhus och Södertörns Högskola. 

(FittjaCentrum, 2015) 

 

Det finns livsmedelsbutiker som säljer utländska/exotiska varor och en Lidl.  

Den har som Vårbergs Centrum ett Apotek som är en ankarbutik som drar till sig många. 

 

Centrumet har tre restauranger och ett café, caféet är trevligt att ha vilket Vårbergs centrum inte 

har. 
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Centrumet har vård och omsorg som tandvård, vårdcentral, socialförvaltning mm, samt 

kommunal/samhällsnyttig service som medborgarkontor och bibliotek. Det är en bra kombination av 

kommunal och kommersiell service som kan attrahera fler människor till Fittja Centrum. 

 

Det finns även skönhet och mode i centrum som smink och frisörsalong. Även servicebutiker som 

optikbutik, datorbutik, möbelaffär och blommor. 

 

Det är ganska relevant att nämna om att Fittja Centrum just nu håller på att göra ny detaljplan med 

kommunen för området, där de bl.a. tänkt öka service och boende i området. De har planerat att 

göra Fittja mer attraktivt med större affärslokaler och 300 nya bostäder, där man förtätar området, 

och enligt deras planer så ska området vara färdigt till 2017. (Andersson, 2014) 

 

Runt om Fittja Centrum finns många bostäder som ger ett ganska bra kundflöde till centrumet. 

Bostäderna består främst av höghus och det finns även villor. 

 

För att få en bra helhetsbild av hur attraktivt det är att bo i Fittja så intervjuades någon som vistas i 

och omkring Fittja centrum dagligen och därmed känner till området väl. En brevbärare anställd på 

Posten som arbetat med att dela ut post i Fittja i 25 års uppfyllde kriteriumet på god kännedom om 

området och köpcentrumet i Fittja. (Posten, 2015) 

Intervjun med brevbäraren förmedlade mycket information och kännedom om Fittja och dess 

köpcentrum. Brevbäraren berättade att det är stora ordningsproblem i bostadslägenheterna omkring 

centrum. Hans bedömning är att många boende i Fittja inte verkar motiverade att sköta om sitt 

boende och följa de regler som finns. Detta yttrar sig till exempel i att sophanteringen saboteras och 

inte fungerar, att mänsklig avföring finns i ett flertal trapphus i Fittja.  

Under sina 25 år som brevbärare har han lagt märke till att inrikes födda på grund av dessa 

ordningsproblem och på grund av att de för övrigt också anser att kvalitén på undervisningen i 

skolorna är otillfredsställande, flyttar ifrån Fittja. Detta medför att segregationen ökat och ökar i 

Fittja. För att motverka ökad segregation, hindra inrikes födda från att flytta ifrån Fittja och kanske 

rentav få inrikes födda eller andra köpstarka att flytta in till Fittja, istället för att flytta därifrån, anser 

brevbäraren att det behöver finnas en tillräckligt stor andel bostadsrätter i området för att öka dess 

attraktivitet som bostadsområde. (Posten, 2015) 
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6.2 Skärholmen 

 

Skärholmens köpcentrum är mycket större och ligger på mycket kort avstånd från Vårbergs 
köpcentrum. I och med detta kan SKHLM centrum skapa en betydelsefull konkurrens gentemot 
Vårbergs centrum.   

 

Skärholmen Centrum är en av dem största köpcentrum i Stockholm och ligger en station ifrån 

Vårbergs Centrum, och det går att promenera från Vårberg till Skärholmen. Skärholmen Centrum 

byggdes under 60-talet. 

I Skärholmen Centrum finns över 200 butiker, med brett utbud, som klädbutiker, restauranger, 

caféer, livsmedelsbutiker, vårdcentral, skönhetssalonger, barnaffärer mm. (Köpcentrum, 2011) Bland 

dem stora butiker som finns i centrumet är HM, McDonalds, Stadium och JC.  

Toaletter finns också tillgängliga i centrum som kunderna kan besöka ifall de behöver. 

(SkärholmenCentrum, 2015) 

Bostäder finns i närheten av Skärholmen Centrum. Det har varit en renovering i centrumet för några 

år sedan inför dess 40 årsjubileum.   

Det finns både tunnelbana och många busslinjer till Skärholmen Centrum. Kommunikationen till 

Skärholmen Centrum är ganska bra både att åka kollektivt eller privat. I centrumet finns en stor 

parkeringsanläggning med många parkeringsplatser för kunderna. Kungens Kurva och Heron City 

ligger väldigt nära Skärholmen Centrum.  
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Skärholmens centrum liknande före renoveringen för några år sedan utseendet och skicket som 

Vårberg centrum har idag. Skillnaden mellan de två är att Skärholmens centrum var och är betydligt 

större än Vårberg centrum. I samband med att Skärholmens centrum renoverats så lanserade man 

det i media genom synlig marknadsföring och reklam som SKHLM Skärholmen centrum. 

(DagensMedia, 2015) 

Sedan dess har det ombildats lägenheter i Skärholmen till bostadsrätter och enligt vad vi hört från de 

boende i området så är det många andra generationens invandrare som köpt bostadsrätter i 

Skärholmen.   
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7 Resultat 

7.1 Resultat litteratur studier 

 

Det som enligt Edström och Gustafsson (2009) är viktigt för att det ska gå bra i ett närköpcentrum är 

att ha en bra blandning av butiker, bl.a. att ha en livsmedelsbutik och ankarbutiker som attraherar 

kunder (exempelvis ett Apotek), viktigt är också att fastighetsägaren är aktiv i sin förvaltning (som att 

hålla centrumet rent och fräscht). En företagsförening så att butikerna kan samordna reklam och 

strategier för försäljningar, samt lättare att gemensamt framföra åsikter till hyresvärden. 

Café och toaletter är också bra att ha i ett centrum för att få besökarna att stanna kvar längre. 

 

7.2 Resultat jämförelse centrum  

Fittja centrum är ganska likt Vårbergs Centrum, de byggdes ungefär under samma tid, båda har nära 

tillgång till kollektivtrafik, som tunnelbana och bussar. Deras butiksmix är ganska lika, respektive 

centrum har sina livsmedelsbutiker, apotek, tandvård, vårdcentral mm. Det som skiljer dem åt är att 

Vårbergs Centrum har en Loppmarknad och Fittja Centrum har ett café.  

Skärholmen Centrum ligger endast en station ifrån Vårbergs Centrum, och är ett mycket större 

köpcentrum med stort utbud och kända butiker som Mcdonalds, HM och andra. Den hade 

renoverats ganska nyligen vilket Vårbergs Centrum inte har haft.    
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7.3 Resultat av kundenkäter 

 

Enkäterna delades ut i syfte att veta kundernas åsikter om centrumet, vilka butiker de besöker och 
vad de tycker kan förbättras, ger information om vad som behöver göras för ett mer attraktivare 
centrum. 

Av de tillfrågade var åldersspannet från under 20 till över 65 och av båda könen. Bland dem som 

tillfrågades fanns det både folk som bor i Vårberg och folk som bor lite längre bort. Det fanns 

exempelvis en person som bor i Märsta och kommer till Vårbergs Centrum för Loppmarknaden. 

Fullständiga enkäter finns i bilagorna. Det var totalt 24 personer som svarade på kundenkäterna. 

 

 

Diagram1 Hur ofta de besöker centrumet. 

På diagram 1 ser vi hur ofta de som svarade på enkäterna handlade i centrum. Det var inga tillfrågade 

som bockade för alternativet aldrig, så de som svarade har alltså handlat i centrumet. Större delen av 

dem som svarade på enkäten brukar handla i centrumet, så deras svar anses ganska relevanta till hur 

centrumet är och hur det kan förbättras. 
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Diagram 2. Vilka butiker de handlar i. 

Denna visar vilka slags butiker som de tillfrågade går till. Här ser man att livsmedelsbutikerna är de 

mest populära, och på andra plats kommer apoteket, vårdcentral och kioskerna. Loppmarknaden är 

också populär.  

 

Diagram 3. Vad de tycker om Vårberg centrum. 

I överlag efter att ha pratat med folk och tittat igenom enkäterna kan vi säga att många är missnöjda 

med utseendet och atmosfären i centrumet, och att det skulle behöva renoveras för att bättre nå 

önskemålen från centrum besökarna.  

Tillgängligheten var i överlag ganska bra rankade av de som svarade på enkäterna. Vad som menas 

med tillgänglighet är det är att ta sig till centrumet, via exempelvis tunnelbana, buss eller bil. 
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Det de som svarade på enkäterna tycker:  

Det var några som tyckte att utbudet på restaurangerna i centrumet kunde förbättras, då de flesta 

restaurangerna är kebab och pizzerior, att man skulle kunna ha lite andra restauranger i centrum 

som exempelvis säljer lax. Ett Café tyckte vissa skulle vara trevligt att ha i centrumet. 

Det var även folk som i enkäterna tyckte att ventilationen och elementen behövde fixas så att det ska 

vara behagligare för kundernas vistelse i Vårbergs Centrum. På sommaren är det väldigt varmt i 

centrumet och att fixa bättre ventilation så att det ska bli behagligare vore skönt. En barnmamma 

som vi pratade med sade att det kunde bero på att centrumet har ett glas tak, vilket gör att solen 

skiner igenom och det blir extra varmt. Kanske kan man ta bort glaset och sätta dit ett vanligt tak så 

blir det inte så varmt på sommaren. 

Under vintern så blir det kallt i centrum, och man skulle behöva fixa elementen så att det blir 

behagligare och eventuellt renovera så att inte kall luft tar sig in till centrum under vintern. 

 

En annan punkt som många tyckte var att man behövs fler ordningsvakter och att de ska vara tuffare 

och se till så att folk sköter sig i centrum. För det finns folk som cyklar, hundar som bajsar, folk som 

dricker alkohol och bråkar mm i centrumet. Man vill ha ordningsvakter som är tuffare så att man 

känner sig mer tryggare i centrum. Det var exempelvis en person som var under 20 som känner sig 

otrygg ibland då det finns folk som är fulla eller våldsamma på kvällarna. Det var även vissa som inte 

vill ha tiggare i centrum. 

 

Andra förslag:  

Det finns inga klädbutiker i centrumet idag, så därför skulle det kunna vara bra att ha någon klädbutik 

i centrum, kanske inte någon stor kedja som HM men någon mindre butik. Barnbutiker som var ett 

förslag från en barnmamma, sådana butiker får barnfamiljer (köpstark grupp) att komma till 

centrum, vilket även bör gynna dem andra butikernas försäljningar. 

Sport, bowling, biljard, detta är med andra ord nöjen till centrum, dessa verksamheter skulle 

attrahera mer en yngre målgrupp till Vårberg Centrum. 

Bättre städning i centrum, man vill alltså ha ett renare centrum, som ger besökarna en trevligare 

upplevelse. 

Bibliotek är en form av samhällsnyttig verksamhet, där folk kan studera eller läsa böcker, detta ger då 

centrumet ett ökat kundflöde. 

Bänkar/stolar som folk kan sitta på, man vill ju kunna sitta ner och vila efter att ha gått runt i 

centrumet. Eller när man väntar på någon, idag finns det inga bänkar eller stolar i centrum.  

Subway är ett tillskott på utbud av restaurang i centrum.  
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7.4 Resultat av butiksenkäter 

Enkätens syfte var att veta vad butiksägarna tycker om centrumet, som hur är 

städningen/förvaltningen, vad de tycker kan förbättras. Dessa svar visar vad som behöver förbättras 

enligt butiksägarna. 

Vi hade delat ut enkäterna till butikerna och har även pratat med vissa butiksägare om vad de tyckte 

om centrumet. Vi hade svåra problem att få kontakt med ägaren till butikerna i Vårberg centrum och 

få dem att besvara enkäterna. Vissa butiker har vi besökt fyra till fem gånger under några veckor tid 

utan att få tillbaka en ifylld enkät. Svårigheten att få enkäterna till butikerna besvarade av ägare eller 

personal i butikerna var en stor överraskning för oss, och vi vet inte hur vi skulle ha kunnat göra 

annorlunda för att få fler butiker att besvara de enkäter vi lämnade till dem. Totalt fick vi in 11 

stycken butiksenkäter.  

 

Diagram 4 Butiksägarnas värdering av Vårberg Centrum. 

Vad som är gemensamt för dem flesta butiksägarna som är att de tycker att utseendet/atmosfären är 

dålig i Vårberg Centrum, att det behöver förbättras, denna del är ganska likt vad kundenkäterna 

ovan. Även hyran tyckte många butiksägare är dåligt, dock så är det inte ovanligt att hyresgäster 

klagar på hyran. 

Städningen och förvaltningen har inte heller fått så bra bedömningar från butiksägarna, det tyder då 

på att det behövs en mer aktiv förvaltning av centrumägarna. 
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Det som de flesta tyckte var bra är tillgängligheten till Vårberg Centrum, det är ganska lätt att ta sig 

till centrum genom tunnelbanan, eftersom tunnelbanestationen ligger direkt intill centrumet.  

 

 

Diagram 5 Något som saknas i centrumet. 

I denna fråga om vad för butiker som butiksägarna tycker saknas, kunde välja flera alternativ 

samtidigt. Vad som enligt diagrammet är det man mest vill ha är Café, även klädaffär/skoaffär tyckte 

många skulle vara bra för att attrahera hit kunder. I Edström och Gustafssons tar man också upp att 

café är något som är bra att ha i ett centrum, som ger en trevligare upplevelse för kunderna.  
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Diagram 6 Lönsamheten för butikerna. 

Här ville vi få reda på vad butikerna tyckte om hur affärerna gick. I överlag var man ganska positiv till 

hur affärerna gick. De flesta som svarade tyckte att det var tillräckligt många som handlar hos dem, 

att man kunde ta ut rimliga priser av kunderna och att man ville utöka eller utveckla sina 

verksamheter. 

 

Det butiksägarna tycker och deras förslag på förbättringar: 

Något som de flesta butiksägarna tyckte var att ventilationen i centrumet är dåligt, särskilt under 

sommaren då det blir väldigt varmt. I ICA exempelvis så smälts chokladen under sommaren p.g.a. att 

det blir för varmt. Då det är så varmt i centrumet under sommaren hämmar det försäljningen. 

Glastaket tyckte vissa kunde bytas ut så att solen inte skiner in. Under vintern blir det däremot kallt i 

centrumet. Dessa synpunkter är något som även kunder i centrumet tycker.  

Det behövs att centrumet renoveras både för utseendemässigt och funktionsmässigt (som 

ventilation).   

Ordning och trivsel i centrumet tog också många butiksägare upp, alltså att man vill se fler 

ordningsvakter som är aktiva och ser till att det inte är folk som missköter sig. Man vill att det ska 

vara trivsamt i centrumet och exempelvis att folk inte ska dricka alkohol och bråka.   

Många butiksägare ville också jättegärna att några fler kända butiker skulle flytta hit för att kunna 

attrahera kunder till köpcentret, att man ökar utbudet. Klädbutiker är något som de vill ha i 

centrumet, det syns även på diagram 5 ovan. 
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7.5 Intervju Qureshi  Tofiq 

 

Se bilaga för frågorna. 

Intervjun med Qureshi Tofiq, Fastighetsskötare på Graflunds, den 25 maj och den 4 juni 2015. 
Graflunds är ett helägt dotterbolag till D.Carnegie & Co. 
 
Tofiq hade givit oss en mer övergripande bild om Vårberg Centrum. Vi gjorde en andra uppföljande 

intervju med Tofiq för att komplettera med mer frågor till honom efter att vi inte lyckats få till en 

intervju med någon på D.Carnegie. 

 

Att ordningsvakter är i centrumet från 16.00 och inte tidigare är en kostnadsfråga från 

centrumledningens sida. Innan 16.00 finns det alltså ingen som är i centrumet och ser till att det inte 

blir bråk och sådant. Kostnadsfrågan för ordningsvakter kommer inte vara ett problem senare när 

man genomför byggloven på dem 120 bostadslägenheterna (det kommer då vara ordningsvakter 

redan från morgonen), detta eftersom att kostnaden för ordningsvakter kommer vara litet i 

förhållande till investeringen i att bygga bostäderna.  

Man har planerat att bygga en foodcourt med många restauranger i centrumet i samband med 

renoveringen. Utöver den planerar nuvarande ägaren D. Carnegie också för ett kafé, en skobutik, en 

klädbutik och en hälsokostaffär. 

 

Enligt Tofiq så går det bra för butikerna i Vårberg Centrum, många butiker har varit i centrumet 

under en lång tid, i över tio år, så om det hade gått dåligt så skulle inte butikerna vara kvar.  

De som tjänar mest är ICA, det som är mest utmärkande för att det går bra för dem, är att Ica tagit på 

sig kostnaden att hålla centrumet öppet en timme till, från 21.00 till 22.00 (ICA har alltså öppet en 

timme till). Vårberg Centrum har ett ganska bra kundflöde, då det finns många bostadslägenheter 

runt om i Vårberg och de som bor där passerar genom Vårberg Centrum (bl.a. för tunnelbanan). Då 

det är en sådan närhet till Vårberg Centrum kommer de boende i Vårberg till centrumet för att köpa 

mat oftast istället för att gå till Skärholmen som är mycket större. 

 

D.Carnegie har försökt att byta ut butiker i Vårberg centrum med att höja hyran med uppemot 40% 

för att få en avflytt, men butiksägarna har valt att betala den höjda hyran istället för att flytta från 

Vårberg centrum. Men en resebyrå som haft problem med att betala hyran har nu sagts upp och ska 

ersättas med en optiker.  

 

Om det skulle finnas någon misskötsam hyresgäst bland de boende i de 75 bostadslägenheterna i 

centrumet så är det svårt att få dem att flytta för att besittningsskyddet är så starkt. Det var en man 

som sålde droger och fick ett års fängelse. Han blev uppsagd, men överklagade uppsägningen till 

hyresnämnden och fick bo kvar. 
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D.Carnegie har för avsikt att sälja vidare centrumet p.g.a. de inte har den kompetensen att driva ett 

köpcentrum, de håller mest på med bostäder, Tofiq berättade att det lutar mot att D.Carnegie säljer 

en andel av Vårberg Centrum ex 80% och behåller resten för att vara en passiv ägare. 

 

Ägaren före D.Carnegie satsade bara på att låta utrikes födda hyra lokaler i Vårberg centrum och 

driva sina företag. Det berodde på att Den förra ägaren av Vårberg centrum kunde få förmånligare 

avtal för uthyrningen av lokalerna på grund av att de utrikes födda visste mindre om gällande 

lagstiftning och så gott som bara skrev under det kontrakt som centrumägaren gav dem.  

 

Det finns svenskar som är villiga att hyra lokal och öppna butik i Vårberg centrum och D.Carnegie vill 

gärna få in nån ny butik med ett sortiment mer riktat mot de inrikes födda som bor i Vårberg som 

komplement till det stora utbud som redan finns riktat mot de utrikes födda som bor i Vårberg. 

 

Det har varit sociala problem och kriminaltiet i Vårberg, idag har det blivit bättre än om man jämför 

med hur det var för bara 1-1,5 år sedan. Exempelvis har droger i området minskat, även 

ungdomsgäng som tidigare höll sig till runt centrumet har minskat, mycket tack vare insatsen från 

den lokala polisen i Skärholmens poliskontor. Det finns därför goda förutsättningar för att byggda de 

120 nya bostadslägenheterna. 

 

Angående potentialen för Vårberg Centrum efter renovering, expansion med 1345 kvm ny 

centrumyta och 120 nya bostadslägenheter, så ser Tofiq störst potential i att göra Vårberg centrum 

till ett fint Service-centrum med de boende i Vårberg som sitt primära uttagningsområde. 

 
 

7.6 Intervju med Björn Lindstaf 

 

Se bilaga för frågorna. 

Intervju med Björn Lindstaf, VD på Skärholmens fastighetsägare 28 maj 
 
Vi hade förberett Björn Lindstaf i förväg på de sex frågor vi skulle ställa till honom. 

 

Under intervjun med Björn Lindstaf så förmedlade han en mycket positiv bild till oss om ett väl 

fungerande samarbete mellan de olika aktörerna i området. Skärholmens fastighetsägare har ett 

mycket bra och nära samarbete med både den lokala polisstationen i Skärholmen och med 

Skärholmens stadsdelsförvaltning. Skärholmens fastighetsägare arbetar efter en amerikansk metod 

som heter BID (business improvement district) med sina insatser för att göra Vårberg och skärholmen 

till ett finare och attraktivare område för de boende och det lokala näringslivet. 

 

I de pågående projekten för minska nedskräpning, öka grannsamverkan och minska brottsligheter 

samt öka trivsel och trygghet i området har stora framgångar nåtts.  De projekt som främjar detta 

heter ”Grannsamverkan i Vårberg”, ”Walk 127” och ”Vårbergsprojektet”.  
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Björn tror att byggstart för planerade bostadslägenheter längs Vårbergsvägen kommer ske inom ett 

år, och att det på grund av den stora inflyttningen i Stockholm och den stora bostadsbristen kommer 

att vara fortsatt lönsamt att bygga alla slags bostadslägenheter framöver. 

 

Beträffande Vårbergs centrum så konstaterar Björn att renoveringsbehovet är stort, att VD för 

ägarbolaget D.Carnegie vill sälja köpcentrumet men att en ny ägare bör komma att genomföra de 

planer för köpcentrumet som det finns bygglov klara för. 
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8 Analys (diskussion)  

8.1 Analys av Litteraturstudier 

 
Om planerna på att bygga nya bostäder och renovering av centrum förverkligas i Vårberg så skulle 

det kunna attrahera nya människor som flyttar in, det skulle i sin tur kunna vara en början till 

gentrifiering av området. Detta eftersom renovering av centrumet och nya köp starkare grupper som 

flyttar in i bostäderna gör området mer attraktiv. Det skulle kunna få dem andra fastighetsägarna att 

vilja satsa mer kapital på Vårberg, genom exempelvis renovering av sina fastigheter och få hit en ny 

socioekonomisk grupp. Det är idag en generell bostadsbrist i Stockholm så det finns stor sannolikhet 

att folk med högre inkomster flyttar hit för att fixa bostadsfrågan. När en ny köpstarkare grupp flyttar 

till Vårberg så kan utbudet och service i området ökas (det finns planer/bygglov på att utöka 

centrumet i samband med nya bostadsbyggen), mer pengar satsas på området då man kan tjäna 

pengar på det. Om det sker kommer området vara mer attraktivare än tidigare, och vakanser och 

sådant kommer bli lägre då fler vill flytta hit. Nya arbetsplatser kan komma att etableras i området, 

vilket skulle öka kundströmmar till Vårberg Centrum under lunch tider, det gynnar förutom 

restaurangerna även de andra butikerna. Dock så kommer priser stiga och vissa tvingas nog troligtvis 

att flytta.   

I dags läget har inte någon riktig gentrifieringsprocess påbörjat än i Vårberg området, dock kan det 

ske i framtiden, om det blir renoveringar med mera i området och fler människor med högre 

inkomster flyttar in. Värt att nämna är att pågår en naturlig gentrifiering i Vårberg, i en mindre skala, 

genom att en del av de privata fastighetsägarna renoverar lägenhet för lägenhet. Det påminner om 

D.Carnegies metod ”Bosystem”. Detta medför att det efter renoveringen flyttar in en ny hyresgäst 

med högre betalningsförmåga som klarar av att betala den högre hyran. 

 

Bostäder ovanpå centrum leder till ökat kundflöde. För att folk ska vilja flytta till de tänkta 

bostäderna ovanpå centrum och utanför centrum, bör centrumet upprustas först för att det ska vara 

trevligare att vistas i Vårberg. Från vad vi fått från Edström och Gustafssons uppsats om utveckling av 

närköpcentrum, vet vi att butiksmixen är viktig. Vad vi sett i Vårberg så finns det en vettig blandning 

av butiker (exklusive klädbutiker). Man har livsmedelbutik som ICA och även andra mindre 

livsmedelsbutiker med annat utbud (grekisk, halal kött mm). Har apotek, posten, Vårdcentral, 

tandläkare mm. Det finns en blandning av samhällsnyttiga och kommersiella verksamheter i Vårbergs 

Centrum, vilket är bra för att attrahera fler människor till centrum. 

Det mest nödvändiga finns redan i centrumet. En möjlig utökning av utbudet och komplettering av 

vissa butiker kan vara bra att ha för att utöka kundkretsen och attraktionen, som lite andra 

restauranger, speciellt om det gäller att attrahera en ny socioekonomisk grupp. 

För att attrahera barn familjer kan det vara bra med barn butiker (som säljer kläder och leksaker).  

Läget för Vårbergs Centrum är väldigt bra, med direkt närhet till tunnelbana, vilket gör det lätt för de 

som bor i närheten av centrumet att ta kollektivtrafik, det är för övrigt inte så långt in till stan, ca 25 

minuter. Detta är en stark säljande punkt av Vårbergs Centrum för den tänkta starkare 

socioekonomiska gruppen som flyttar in till de planerade bostäderna.  
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I (Edström & Gustafsson, 2009) skrivs det att en fin fasad är viktig för att attrahera/välkomna 

besökarna ska vilja ta sig in, det är något som Vårbergs Centrum kan förbättra vid en renovering. Det 

är även bra med grönt i centrumet för att ge ett fräschare intryck, det skulle Vårbergs Centrum kunna 

fixa, alltså att ha lite växter inne i centrumet skulle göra atmosfären i centrumet mer trevligare.  

För att ett område ska gentrifieras behöver dess karaktär förändras i en större omfattning än vad 

som är möjligt att genomföra i Vårberg idag. Ett exempel på ett område som gentrifierats är 

Hammarby Sjöstad som omvandlats från ett äldre industriområde till en helt ny stadsdel. För Vårberg 

är potentialen däremot stor för att kunna genomföra en upprustning av området.  Boverkets prognos 

för behovet av antalet nya bostadslägenheter till 2025 har nyligen höjts till 704 000 lägenheter, en 

siffra som redan innan upprevidering vida översteg regeringens mål för bostadsproduktionen. Redan 

nu är bostadsbristen i Stockholm så stor att det tveklöst finns en efterfrågan för nybyggda 

bostadsrätter eller hyresrätter ovanpå Vårberg centrum med tunnelbanan i centrumet. Hindren och 

hoten för dessa 120 planerade lägenheter i Vårbergs centrum är upplevelsen av området Vårberg 

som otryggt på grund av de socioekonomiska problem som finns. Detta riskerar att leda till att vem 

som helst kanske inte vågar köpa en bostadsrätt på Vårberg centrum istället för i ett annat 

bostadsområde. Det krävs förmodligen mer åtgärder än enbart en upprustning av Vårbergs 

köpcentrum för att öka tryggheten i området. (Öjemar, 2015) 

 

I det större området Vårberg så finns det förutom färdiga detaljplaner för nybyggnation av 

bostadslägenheter längs Vårbergsvägen även stora områden angränsande till Mälaren där det skulle 

kunna byggas nya fina bostadsområden. Många höginkomsttagare uppskattar boende i närheten till 

vattnet, med eller utan sjötomt till boendet. Med natur och vatten i närheten så blir området för hela 

Sätra, Skärholmen, Vårberg och kanske ända fram till liljeholmen ett utmärkt läge för att kunna 

selektivt bygga nya fina bostadsområden längs. 

 

 

8.2 Analys av jämförelse andra centrum 

En viktig sak att tänka på med Vårbergs Centrum är att den ligger väldigt nära Skärholmen Centrum, 

man skulle kunna promenera dit från Vårberg. Det är en väldig storleksskillnad mellan Vårbergs 

Centrum och Skärholmen Centrum, där Skärholmen har ett mycket större och attraktivare utbud, de 

har exempelvis klädbutiker som Vårberg saknar och kan attrahera folk till sig. Istället för att 

konkurrera mot Skärholmen kan man dra nytta av Skärholmen, det är då bekvämt att bo i Vårberg då 

man är väldigt nära Skärholmen, där det mesta finns (klädbutiker bland annat), och att man kan köpa 

det nödvändigaste i Vårbergs Centrum (livsmedel och sådant). Den nya gruppen människor som 

flyttar till Vårbergs Centrum, då planen på bostadsbyggandet går igenom, har alltså även Skärholmen 

väldigt nära till hands och även Kungens Kurva. Något som Vårbergs Centrum har är Loppmarknaden, 

vilket Skärholmen saknar, Loppmarknaden kan attrahera till sig människor. 

Men istället för att konkurrera med SKHLM Skärholmens centrum, så finns ändå möjligheten att en 

upprustning och expansion av Vårberg centrum kan bidra till och underlätta för en gentrifiering av 
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Vårberg i framtiden. I Skärholmen så blev renoveringen av köpcentrumet tillsammans med 

marknadsföringen av det nya centrumet ett lyft för hela området och gjorde att intresset för att 

ombilda och köpa bostadsrätter ökade i området. På liknande sätt finns en stor möjlighet till 

renovering och expansion av Vårberg centrum kan lyfta Vårberg som område, och ett bidrag till detta 

blir om man kan sälja de 120 nya bostadslägenheterna i centrumet till personer villiga att bo i och 

satsa på Vårberg. 

Fittja Centrum är ungefär lika stort som Vårberg Centrum och har liknande utbud och 

förutsättningar, dock så är skillnaden att Vårberg Centrum ligger nära stora shoppingområden som 

kan vara både till för- och -nackdel. Nackdelen är då konkurrensen från Skärholmen Centrum, men 

man kan då som nämnt ovan dra nytta av det. Fördelen är att det blir attraktivare att bo i Vårberg än 

i Fittja då man har närhet till Skärholmen Centrum och att man ligger närmare stan.  

Från intervjun med Postens brevbärare framgick det att bristande ordning i boendemiljön omkring 

ett köpcentrum och i ett område, som i Fittja, kan bli en motsatt effekt än den upprustning eller 

gentrifiering som brukar vara ett av målen med ett område. (Posten, 2015) 

I (Edström & Gustafsson, 2009) tas det upp om profilering av köpcentrum, Vårbergs Centrum har 

Loppmarknaden som de andra jämförelse centrum inte har, vilket är en stark attraktionskraft, som vi 

bekräftat från enkäterna och att ha pratat med folk i centrumet. Efter intervju med 

fastighetsskötaren Tofiq vet vi att Orient Livs är en livsmedelsbutik (ligger runt ett hörn från själva 

centrumet) med unikt utbud som också den attraherar folk som bor utanför Vårberg. Tofiq berättade 

tydligt att Vårberg centrum är lönsamt till skillnad från det snarlika men mindre köpcentrumet som 

finns i Sätra, och det berodde på att så många boende i Vårberg passerar genom centrumet. I Sätra 

är köpcentrumet mindre samtidigt som det är färre boende där, vilket gett lönsamhetsproblem för 

butikerna. Man skulle kunna försöka få hit andra speciella butiker, som det inte finns så många av i 

andra centrum till Vårberg för att få hit fler människor. Det är inte helt enkelt att avgöra vad som kan 

öppnas i Vårberg centrum framöver som skulle locka nya kunder.  

 
 
 

8.3 Analys av enkäterna 

 
Enkäterna till butikerna i Vårberg centrum var svåra att få besvarade av ägare och personal i 

butikerna. Det kan bero på osäkerhet och okunskap eller rädsla att de verkade undvika att vilja 

besvara enkäterna. Det var i vissa fall så att de vi pratade med hade svårare att förstå svenska än vi 

trodde vilket gjorde det svårare att informera dem och be dem besvara enkäten. En av butiksägarna 

frågade oss vad centrumets ägare tycker om enkäten och vår studie av centrumet. På vårt svar att de 

inte vill prata om centrumet så sade han att han då inte heller ville besvara enkäten eller prata med 

oss om Vårberg centrum.  
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Enkäter till kunder till Vårberg centrum var på liknande sätt som enkäten till butikerna i Vårberg 

centrum svåra att få besvarade av människor som uppehåller sig i centrumet. Det var lite lättare med 

kundenkäterna, då de också lämnades direkt till boende i området Vårberg. En grupp studenter på 

våning 1 och 4 på Vårholmsbackarna 110 valdes ut och berättade sin syn på Vårberg centrum som ett 

komplement till kundenkäten.  Kundenkäten visar att många boende i Vårberg känner sig otrygga 

inuti och utanför Vårberg centrum och därför undviker det. 

 
 

8.4 Analys av intervjuerna 

Intervjun med Tofiq som är fastighetsskötare på Graflunds, D.Carnegies dotterbolag, var mer givande 

än väntat. Från början hade vi helst av allt velat intervjua D.Carnegies VD om Vårbergs centrum, men 

med tidens gång visade det sig att ledande personer inom D.Carnegie inte är insatta i Vårberg 

centrum så bra som vi hade hoppats. Den person på D.Carnegie som är mest insatt förutom Tofiq, är 

centrumchefen som är långtidssjukskriven på grund av utbrändhet. Tofiq är en äldre man som är 

utlandsfödd och som bott 11 år i Vårberg. Förutom att numera bo i en av de 75 lägenheterna som 

hör till Vårbergs centrum så är Tofiq dagligdags närvarande i centrumet som fastighetsskötare, och 

har då bra kontakt och kännedom både om de som driver butiker i centrumet och om de boende i 

Vårberg och utanför Vårberg som är centrumets kunder.  

Tofiq trodde på att det skulle gå att genomföra byggloven för de 120 lägenheterna och få det med 

1345 kvm utökade renoverade köpcentrumet att bli lönsamt. Problemen som är socioekonomiskt 

relaterade visste Tofiq om och önskade se fler åtgärder från Skärholmens stadsdelförvaltning för att 

kunna göra Vårberg till ett tryggare område att bo och vistas i. Det problem som finns med att 

alkoholister, eu-migranter, narkomaner och ungdomsgäng vistas omkring centrum trodde Tofiq 

skulle bli bättre vid och efter genomförandet av byggloven för centrumet, då fler ordningsvakter 

skulle anställas och vara i centrumet redan från morgonen istället för från eftermiddagen. Att det 

ändå kan finnas svårigheter att avhysa människor som ger ett dåligt intryck från centrumet medgav 

ändå Tofiq, varmed det finns en risk att ett nytt kafé med fin inredning skulle hindras i sin försäljning 

av en möjlig utsikt därifrån över sjaskigt klädda människor som hänger inne i centrumet.  

 

Tofiqs bedömning att Vårberg centrum inte kan konkurrera med Skärholmens centrum, men istället 

bli ett fint Service-centrum för de boende i Vårberg verkar realistiskt och det bör gå att öka 

omsättningen genom att få de boende i området att trivas bättre och kunna köpa det mesta av det 

dem önskar direkt i Vårbergs köpcentrum. Food-courten som exempel bör kunna konkurrera med 

den i skärholmen om en trivsam atmosfär med mat som efterfrågas av de boende serveras där.  

 

Intervjun med Björn Lindstaf visade att de flesta av de många privata fastighetsägarna i Vårberg var 

delaktiga genom Skärholmens fastighetsförening i att samarbeta med den lokala polisen och 

Skärholmens stadsdelsförvaltning i olika projekt för att förbättra området Vårberg. Projekten har 

varit framgångsrika men förefaller vara otillräckliga i nuläget. Det väsentliga från intervjun med Björn 

Lindstaf var att han likt Tofiq förmedlade bilden av att de åtgärder som hittills satts in varit 
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framgångsrika och att den positiva utvecklingen för Vårberg till att bli ett finare område ser ut att 

kunna fortsätta även om det kan ta viss tid. 

 
 

8.5 Analys Vårbergs Centrum och dess förutsättningar 

Det finns planer på renovering som kommer göra Vårbergs Centrum större och finare, och 

bostäderna som planeras att byggas lär attrahera mer köpstarka människor. Det ökar möjligheterna 

till att göra Vårberg i sin helhet mer attraktivare.  

Centrumet har ganska bra med ankarbutiker, som ICA och Apoteket, Loppmarknaden är också en 

stor attraktion till centrumet, speciellt för folk som bor utanför centrumet. Apoteket är ett väldigt bra 

komplement till vårdcentralen som också befinner sig i centrumet (andra våningen), de patienter 

som behöver köpa läkemedel kan göra det i centrumet direkt istället för att gå till exempelvis 

Skärholmen.  

Det fanns inte några klädbutiker i Vårberg Centrum. Kan vara p.g.a. stor konkurrens från Skärholmen 

Centrum som är en av de största centrum i Stockholm, med stort utbud av kläder och ligger endast 

en station från Vårberg Centrum, dessutom går det att promenera från Vårberg till Skärholmen.   

Bra med att gymmet är öppet dygnet runt, då det är en trend idag att man går till gymmet och 

tränar. 

Exotiska bagerier som Al Umara bageri finns det inte mycket av och det skulle kunna attrahera folk 

till Vårberg Centrum.   

 

I samband med renovering av centrum är det högst sannolikt att omsättning påverkas positivt av en 

mer omfattande marknadsföring, och köpcenter behöver likt en konsument produkt marknadsföras. 

Marknadsföring påverkar omsättning, och kan bygga upp och förstärka ett eventuellt varumärke för 

ett nybyggt eller ett renoverat köpcentrum. För att marknadsföra ett nyrenoverat och expanderat 

Vårberg centrum är det mest givna att använda marknadsföringskanaler som sociala medier och en 

informativ och säljande hemsida på internet. Dessa två marknadskanaler kan på ett utmärkt sätt 

också kompletteras med ”Direkt reklam” till de boende i närområdena, och med reklam i 

lokaltidningar som ”Södra Sidan” och ”mitt i”. Med dessa fyra marknadsföringskanaler nås 

konsumenter i området Vårberg och i närområden till Vårberg, såväl som till konsumenter på längre 

avstånd från Vårberg. Vårberg är ett litet köpcentrum och har därmed svårt att attrahera många 

konsumenter från längre geografiska avstånd, eller att konkurrera med ett större köpcentrum som 

SKHLM. Det finns en viss möjlighet att kunna attrahera kunder från längre avstånd med en stark 

profilering för Vårbergs köpcentrum. Den nuvarande största kundgruppen till Vårbergs centrum är de 

boende inom området, en tendens som borde kvarstå även efter upprustningen. Med dessa 

förutsättningar är det mest givna att Vårbergs centrum efter upprustningen fokuserar på att bli ett 

bra service-köpcentrum som kan komplettera snarare än att konkurrera med SKHLM Skärholmen 

centrum. Med en mindre satsning på viss profilering och på en bra food-court i det upprustade 
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Vårberg centrum bör också en del nya konsumenter kunna nås och omvandlas till nya kunder.  

(Landberg, 2011) (Tofiq, 2015)   

Vårberg köpcentrum bör kunna öka sin omsättning efter upprustningen förutsatt att vissa hinder 

övervinns och att åtgärder att göra centrumet och närmiljön attraktivare lyckas. För att öka 

omsättningen i köpcentrumet behöver man få de boende att trivas såväl i området Vårberg som inne 

i Vårbergs köpcentrum. Hot mot trivsel och konsumtion i Vårbergs centrum är bristande ordning och 

nedskräpning som kan få de boende att välja att åka till ett annat köpcentrum istället, som 

skärholmens köpcentrum eller det i kungens kurva. För att bidra till en upprustning och få området 

attraktivare så kan en större andel av bostadslägenheterna göras om till bostadsrätter då detta 

brukar få de boende att bry sig och engagera sig mer i sitt boende och sitt närområde.  

 

 

Sammanfattning av åtgärdsanalys 

De olika delar i centrum                                     Finns det i Vårberg centrum eller behöver det förbättras 

Renoveringsbehov Vårberg Centrum har ett stort behov av renoveringsbehov, enligt 
enkätundersökningar, nyhetsartiklar och okulärbesiktning. Renovering av 
centrum skulle behövas, då det exempelvis är dåligt med ventilationen 
speciellt under sommaren och att det varit kallt i centrumet under vintern.  

Förvaltningen i centrum Förvaltningen av Vårberg Centrum har varit dåligt. Det har varit bristande 

underhåll från ägarnas sida, exempelvis har det varit dåligt med 

städningen i centrum. En renovering av centrumet skulle kunna göra 

utseendet mycket trevligare för kunderna, vilket enligt enkäterna är något 

som både besökarna och butiksägarna tycker behöver förbättras 

(utseende/atmosfär). Efter renoveringen är det viktigt att förvaltningen 

följs upp på ett bra sätt, så att centrumet inte ska bli förfallet efter ett tag. 

Butiker Vårbergs köpcentrum har en bra helhet av butiker och annat som är av 
behov. Förutom en ICA butik med mycket bra öppettider och andra 
livsmedelsbutiker så finns även restauranger, postombud, vårdcentral, 
tandläkare, bilmekaniker, gym, mobilaffär med mera. Skulle t.ex. 
restaurangen som ligger invid tunnelbaneuppgången inne i köpcentrumet 
bytas ut mot t.ex. McDonalds och en av de två frisörsalongerna bytas ut 
mot ett trevligt café så skulle Vårbergs köpcentrum tillsammans med lite 
renovering bilda ett utmärkt lokalt köpcentrum som komplement till de 
större köpcentrumen på lite avstånd från Vårberg.     

I centrumet är det många restauranger som är av kebab och pizzerior, man 
skulle kunna byta ut vissa av restaurangerna med annat utbud som 
exempelvis sushi, biff eller hamburgare. 
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Hemsida Vårberg Centrum har som nämnts ovan i avsnitt fem en egen hemsida, 

vilket underlättar för kunder, där de kan se butiker och öppettider, adress 

och sådant.   

Ordningen och 
atmosfären i Centrum 

Det som många kunder i centrumet tycker är att det är lite stökigt som 

nämnts ovan i kundenkäterna, och för att få folk att vilja flytta hit så bör 

man börja med att få hit tuffare ordningsvakter som upprätthåller 

ordningen i centrum. Genom att ha ett lugnare centrum så kan det 

attrahera hit nya människor. D.v.s. det är viktigt att se till att atmosfären 

är skön så att kunder vill komma tillbaks.  

Toalett Det skulle behövas att toaletten fixas, efter observation från 

okulärbesiktningen. 

Marknadsföring Använda lämpliga marknadsföringskanaler för att informera och attrahera 

gamla och nya kunder. 

Profilering Profilering är ett effektivt konkurrensmedel mot flertalet köpcentrums 

rådande likformighet. 
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9 Avslutning  

9.1 Slutsats 

Som det ser ut idag lär inte folk med högre inkomst vilja flytta hit, då centrumet är i behov av 

renovering, exempelvis är ventilationen är väldigt dålig. Det är inte så bra ordning i centrumet, vilket 

kan få vissa att känna sig otrygga. Så det skulle behövas en renovering i Centrum och ett antal 

åtgärder som bättre ordningsvakter för att folk ska vilja flytta hit. Förutsättningarna är goda för att 

det framöver ska kunna bli attraktivare att flytta till Vårberg. Bostäderna byggs i samband med att 

centrumet renoveras och görs större, och det kommer göra det attraktivare att bo i anslutning till 

Vårberg Centrum. Då det råder en sådan stor bostadsbrist i Stockholm som ser ut att hålla i sig, är det 

överlag lönsamt att bygga nya bostäder. Vi tror inte att det finns några problem att få dem 120 

bostadslägenheterna som byggs i anslutning till centrumet sålda. Det borde gå att få bra betalt för 

nybyggda bostadslägenheter i anslutning till ett ny renoverat köpcentrum som gjorts större och 

fräschare. Det är också till stor fördel att tunnelbana finns direkt intill köpcentrumet och närhet till 

Skärholmen och Kungens Kurva som har kompletterande utbud till Vårberg Centrum (ex klädbutiker). 

Det är många boende i Vårberg som passerar genom Vårberg Centrum mot tunnelbanan, vilket gör 

att läget är mycket bra för centrumet som ett lokalt servicecentrum, med viss profilering.  

En nackdel med Vårberg i dagsläget är att det varit en påtaglig upplevd otrygghet, men allting tyder 

på att pågående insatser kommer att få det att kännas tryggare och finare framöver.  (Kundenkät) 

(Tofiq, 2015) (Lindstaf, 2015)  

 
 

9.2 Förslag på hur Vårberg kan upprustas 

 

I denna del har vi baserat förslaget på den information vi fått från Vårbergs Centrum som 

detaljplaner, bygglov, områdesplaner, intervjuer, okulärbesiktning och liknande. Erfarenheter och 

slutsatser från litteratur om köpcentrumutveckling utgör också en grund för förslaget. 

Man kan börja med att rusta upp centrumet och göra det mer attraktivt för att folk ska vilja flytta till 

Vårberg. Här finns det olika åtgärder som kan göras för att göra centrumet mer tilltalande. Baserat på 

all information vi har utan att säkert veta hur en framtida Food-court i centrumet skulle utformas så 

är några rekommendationer dessa efterföljande förslag. Att ersätta Happy Chicken med antingen ett 

Café där kunderna kan vila i efter shoppandet eller McDonalds som är en stor ankarbutik. Ett 

alternativ är att komplettera Happy Chicken med en till restaurang eller ett café som även serverar 

viss mat förutom fika. I centrumet saknas i nuläget stolar och bänkar, vilket man kan anordna. 

Förvaltningen behöver bli mer aktiv genom att åtgärda brister och förbättra centrumets service och 

underhåll. En aktivare förvaltning kommer att öka Vårbergs centrums attraktivitet utifrån kundernas 

perspektiv. Några konkreta förslag för aktivare förvaltning är att uppdatera skyltningen samt göra 

den lite mer enhetlig inom och omkring centrumet. Städningen behöver bli bättre, mer 

ordningsvakter som kan förbättra och upprätthålla en rimligt god ordning i centrumet. Toaletten som 

hör till centrumet bör återinsättas i bruk. 
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En översyn över köpcentrumets butiksmix bör göras i kombination med att kundenkäter om Vårbergs 

centrum lämnas till olika grupper av boende inom Vårberg. Eftersom Vårberg som område består av 

olika delar och olika bebyggelse bör detta beaktas för att skapa en säljande butiksmix i centrumet. I 

villaområdet i Vårberg där de flesta boende är inrikes födda är förmodligen önskemålen annorlunda 

än för de utrikes födda som bor i andra delar av Vårberg. 

De förslagen som nämns nu är aktuella i dagsläget, d.v.s. före genomförande av byggloven som finns 

för köpcentret och tar ej hänsyn till byggloven som finns, och de planer på nya butiker som ska hit 

efter byggandet och renovering. Det är med hänsyn till okulärbesiktning, intervju och enkäter. 

Rent metodiskt föreslår vi att man gör en utredning och analys av de boende i Vårberg, för att ta reda 

på vad de utrikesfödda önskar och handlar i centrumet. Utöver de boende i direkt närhet till Vårberg 

centrum borde centrumägaren också informera sig om vad de som bor i villaområdet invid Mälaren 

tycker om centrumet. För att följa upp detta är det bra att bilda sig en uppfattning om vem som 

skulle kunna vara intresserad av att köpa eller hyra sitt boende i de 120 nya bostadslägenheterna 

som ska byggas. Detta eftersom det finns såväl utrikesfödda som svenskar boende i Vårberg som har 

olika önskemål på butiker och matställen i ett nyrenoverat Vårberg centrum.  

Vår bedömning är att tendensen i Vårberg och Vårbergs centrum påminner om tendensen i Fittja 

som brevbäraren berättade om. (Posten, 2015) Bristen på ordning kombinerat med bristande kvalitet 

i skolorna kan få en del inrikes födda att känna sig otrygga och missnöjda och dessa kan då vilja flytta 

till ett annat område. Även om de inte skulle flytta ifrån Vårberg som område så kan de lockas av att 

ta bilen till andra köpcentrum som känns tryggare att vistas i. När vi lämnat ut enkäter har vi också 

informellt försökt småprata med människor i området för att få en uppfattning om hur Vårberg och 

dess centrum uppfattas av olika grupper. Vi har hört att det påstås att de som bor i villaområdet 

hellre tar bilen till SKHLM skärholmens centrum och kungens kurva istället för att handla i Vårbergs 

centrum. Vi bedömer att den upplevda otryggheten är en anledning till att dessa väljer att åka till 

andra köpcentrum istället. Det är också rimligt att man åker till de andra köpcentrumen för att de har 

ett större och mer attraktivt utbud. Åtgärder för att få de som känner sig otrygga i Vårbergs centrum 

att känna sig mer trygga samt att ha utbud som möter såväl inrikes födda som utrikes föddas 

efterfrågan bör öka omsättningen. 

Den givna starten på en upprustning av Vårberg är att genomföra de bygglov som finns för Vårbergs 

centrum. När de 120 nya bostadslägenheterna är klara och köpcentrumet rustats upp bör köpstarka 

personer kunna flytta in i centrumet samtidigt som det blir mer tilltalande för alla grupper av boende 

i området Vårberg. Genom att rikare människor flyttar in i området borde omsättningen öka för det 

upprustade köpcentrumet i Vårberg, som därmed får bättre ekonomiska förutsättningar att satsa på 

en mer aktiv förvaltning av centrumet. En till möjlighet är att den ökade omsättningen kan ge 

ekonomiska förutsättningar för att fortsätta att utveckla Vårbergs köpcentrum med nya butiker och 

tjänster.  

Genom nybyggnation i Vårberg kommer fler och köpstarkare invånare att öka även kommunens 

skatteintäkter genom sitt boende i Vårberg.  
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9.3 Förslag på vidare studier 

 

Att titta in Skärholmen som har genomgått en gentrifiering och ta lärdom därifrån kan vara 

intressant, för vidare studier kring möjligheter till gentrifiering i Vårberg. Även andra gentrifierings 

exempel kan vara intressant att studera, som i Bromma. Vidare kan man titta in mer på ekonomiska 

lönsamheten från renoveringen av centrum och de nya lägenheterna som planeras byggas på och 

utanför Vårberg Centrum. 

 

Att analysera vilka olika grupper eller kundgrupper som bor i området Vårberg och vad de handlar 

eller önskar handla i ett köpcentrum kan bidra till bättre förståelse för att effektivisera omsättningen 

genom en slagkraftig butikmix i Vårbergs centrum.  
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Om området Vårberg: 
Statistiken visar att Vårberg som område motsvarar ca 27% av stadsdelen skärholmen. Vidare så har 
befolkningen i vårberg ökat varje år sedan år 2006. 
 

 
 

Bildkälla: http://statistikomstockholm.se/index.php/detaljerad-statistik 

 

Arbetslösheten i Vårberg är 415/9817 = 4,28% och arbetslösheten har inte förändrats så mycket de 
senaste 10+ åren i Vårberg 

 

http://statistikomstockholm.se/index.php/detaljerad-statistik
http://statistikomstockholm.se/index.php/detaljerad-statistik
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Bildkälla: http://statistikomstockholm.se/index.php/detaljerad-statistik 
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http://statistikomstockholm.se/index.php/detaljerad-statistik
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Foton tagna från Vårberg Centrum, plansch om utveckling. 
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Intervju 1 
 
Intervjun med Qureshi Tofiq, Fastighetsskötare på Graflunds, den 25 maj 2015 
 
Frågorna och svaren: 
 

1. När byggdes Vårbergs köpcentrum? 
 
2. Det förekommer oordning i centrumet innan ordningsvakterna anländer kl 16:00. Hur ska 

man få bättre ordning i Vårbergs köpcentrum? 
 

3. Vad kan ordningsvakterna och centrumledningen göra redan nu för att förbättra ordningen i 
köpcentrumet, t.ex. För att lösa problemet med att massa tiggare stökar till det inne i 
centrumet? 

 
4. Centrumets ägare D.Carnegie har uttalat sig i lokaltidningen att man saknar kompetens för 

förvaltning av köpcentrum och därför vill sälja det, är en försäljning på gång? 
 

5. Kan du berätta lite om planerna för att renovera och expandera Vårbergs köpcentrum? 
 

6. Det verkar kunna gå att tjäna pengar på att investera i Vårbergs köpcentrum, så varför väljer 
man att sälja istället för att satsa? 

 
7. Med tanke på bostadsbristen i Stockholm så borde det vara lätt att tjäna pengar på att bygga 

de 120 bostadslägenheterna ovanpå och intill Vårbergs köpcentrum, men kan man verkligen 
tjäna pengar också på att renovera och expandera Vårbergs köpcentrum? 

 
8. Vi har hört att Sätra köpcentrum länge gått med förlust, med tomma lokaler och butiker som 

går med förlust. Hur kan Vårbergs köpcentrum vara så lönsamt, om Sätra centrum är 
olönsamt? 

 
9. Kan Vårberg centrum konkurrera med Skärholmens mycket större köpcentrum som bara 

ligger en tunnelbanestation ifrån Vårbergs köpcentrum? 
 

10. Om lönsamheten är så god i Vårbergs köpcentrum, varför vill då D.Carnegie sälja 
köpcentrumet?  

 
11. Har Vårbergs centrum försökt profilera sig gentemot andra köpcenter, genom att ha utbud 

av varor som saknas i andra köpcentrum? 
 

12. Vi har hört att Vårberg centrum i alla fall tidigare brottats med sociala problem och 
kriminalitet, hur är situationen just nu? Finns det några socio-ekonomiska hinder mot att 
genomföra planen för att renovera och expandera Vårbergs köpcentrum och bygga de 120 
bostadslägenheterna ovanpå och intill centrumet? 

 
13. Upplever du att Skärholmens stadsdelsförvaltning är villiga att satsa på att göra Vårberg till 

ett finare och attraktivare område att bo i? 
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14. Vad ser du för potential för Vårberg centrum efter att byggloven geomförts och centrumet 
rustats upp? 

 
 
 
Intervju 2 
 

Frågor till Intervjun med Björn Lindstaf, VD på Skärholmens fastighetsägare 
28/5-15 
 
Vad vi vet om de privata fastighetsägarna i Vårberg och om området: 

 Privata ägare äger 70% av lägenheterna i Vårberg 

 Husen byggda runt 1965-1969 och är i renoveringsbehov 

 Flera fastighetsägare har börjat och ska börja renovera sina lägenheter (många i höst) 

 Att många projekt dragits igång, med samarbeten mellan flera parter, för minska 
nedskräpning, öka tryggheten och minska brottsligheten 

 Projekt ligger på is både för Vårbergs centrum och inom området Vårberg 
 
 
Intervju frågor: 
 
1) Hur stor skillnad är det på olika områden inom Vårberg beträffande vilka hyresgästerna är, hur 
skicket på husen är och liknande? (Vi har hört att det är större skillnad mellan olika delar av vårberg 
än det är skillnad mellan området Vårberg och ett annat område) 
 
2) Berätta mer om det nu pågående arbetet med 

 Tillsammans med Skärholmens närpolisgrupp skapa grannsamverkan i fastigheter i Vårberg 
(och skärholmen) 

 Walk 127, enkätundersökningar förra året visade att det är skräpigt. Hur går åtgärderna? 

 Vårbergsprojektet, har den upplevda otryggheten minskat sen projektet drog igång? 

 Vision söderort 2030, hur ser det ut för Vårberg (skärholmen) just nu och framöver? 
 
3) Joel, Stadsplanerare på planavdelningen, stadsbyggnadskontoret, har berättat att det finns 
detaljplaner klara för att börja nybyggnation på t.ex. Vårbergsvägen, men att det är lagt på is på 
grund av att kostnaderna bedöms vara för höga. När tror du att dessa projekt dras igång, och hur kan 
finanseringen lösas för att kunna genomföra dessa och kommande detaljplaner för nybyggnation av 
bostadslägenheter i Vårberg (Skärholmen)? 
 
4) Hur är lokalmarknaden i Vårberg (skärholmen) är det lätt att få in bra hyresgäster och är det bra 
hyresnivåer för fastighetsägarna? (Kan man få in mer av näringslivet i Vårberg och skärholmen eller 
vill de sitta i innerstan?) 
 
5) Hur ser det ut med möjligheterna att få in nya, mer köpstarka hyresgäster till fastighetsägarnas 
bostadslägenheter vid renovering liknande metoden ”Bosystem”? (Anses Vårberg-Skärholmen 
attraktivt som område att bo i?) 
 
6) Angående Vårbergs köpcentrum: 
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1.)Varför tror du att D.Carnegie som ägare av Vårbergs centrum hellre vill sälja köpcentrumet än att 
själv satsa på det genom att inhämta nödvändig kompetens för att utveckla centrumet vidare i egen 
regi? 
2.)Hur lönsamt är Vårbergs köpcentrum nu i jämförelse med jämförbara köpcentrum, och vad tror du 
om potentialen för att öka lönsamheten i köpcentrumet med renovering och expansion av 
köpcentrumets totala yta? 
 
 
 
Intervju 3 
 
Frågor till intervjun med en brevbärare på posten som jobbar i Fittja 
 

1. Hur länge har du jobbat som brevbärare i Fittja? 
2. Hur är boendemiljön omkring Fittja köpcentrum? 
3. Vad beror eventuella problem i Fittjas boendemiljö på? 
4. Hur påverkar de problemen området Fittja? 
5. Hur tror du att Fittja kan bli attraktivare att bo i? 
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Beviljade Bygglov 
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Enkäter: 
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