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Stockholms stads vision Möjligheternas Stockholm 
beskriver målbilden för Stockholm år 2040, en målbild 
som också gäller för Skärholmen. En världsstad i miniatyr 
kompletterar stadens vision. Den beskriver hur Skärholmens 
unika kvaliteter och potential år 2040 har tagits tillvara 
och utvecklats, med fokus på stadsmiljö, utbildning, kultur, 
friluftsliv och idrott samt näringsliv. För en heltäckande bild 
av ambitionen för Skärholmen till år 2040 behöver båda 
dokumenten läsas.



FÖRORD

Ett unikt bidrag till 
Stockholms stads vision
Skärholmen har potential att bli en metropol och ett nav för människor 
och näringsliv i huvudstadens södra del. En världsstad i miniatyr klargör 
ambitionen för Skärholmen till år 2040, utifrån stadsdelens karaktär och 
potential. Den tydliggör inriktningen för utvecklingen av Skär holmen för 
de som besöker, lever och arbetar i stadsdelen idag, och för de som kom-
mer att göra det i en nära framtid.

En världsstad i miniatyr är vårt unika komplement till Stockholms stads 
vision Möjligheternas Stockholm. Visionen visar vägen till ett hållbart, 
jämställt och jämlikt Stockholm, där människor kan växa. En plats där alla 
kan leva och verka och ta del av hela staden - bo, arbeta och njuta av sin 
fritid. En magnet för kunskap, kultur och kreativitet som sätter riktningen 
för resten av landet. En stad som kännetecknas av en mångfald av identi-
tetsstarka stadsdelar, varav en är Skärholmen. 

En världsstad i miniatyr omfattar alla delar av Skärholmen; Bredäng, 
Skärholmen, Sätra och Vårberg. År 2040 kommer mer än 40 procent fler 
att bo här jämfört med idag. Fler människor kommer använda de offentli-
ga rummen och efterfrågan på service och tjänster ökar. Skärholmen blir 
viktigare för handeln, lockar fler företag och arbetsplatser och är ingång-
en till en bredare arbetsmarknad. Människor långt utanför stadsdels- och 
kommungränsen kommer att söka sig hit. 

Med beslutade infrastrukturella satsningar och stadsbyggnadsprojekt och 
ambitionen hos boende, näringsliv, civilsamhälle och politiker, finns alla 
möjligheter att nå visionen om Skärholmen som en världsstad i miniatyr. 
Det är en stor tanke. Men rimligt stor.

Johan Kling (C) 
Ordförande Skärholmens stadsdelsnämnd 

Salar Rashid (S)
Vice ordförande Skärholmens stadsdelsnämnd 
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Den unika potentialen – Kraften i världsstaden

Innehållet i En världsstad i miniatyr utgår från en verklighet som redan startat. Ett antal 
beslut och pågående projekt ligger till grund för målbilden för Skärholmen år 2040, 
tillsammans med stadsdelens unika kvaliteter.

Skärholmen

Stockholm

Södermalm

Täby

Arlanda

Bromma

Hässelby strand

Salem

Södertörn

Flemings-
berg

Älvsjö

Haninge

Häggvik

Växande befolkning 
Skärholmen är ett av fyra fokusområ-
den i Stockholms stads utbyggnads-
strategi*. Tusentals nya bostäder, med 
plats för 19 000 invånare, kommer 
byggas inom ramen för projektet 
Fokus Skärholmen** och andra sats-
ningar. Skärholmen beräknas ha drygt 
53 000 invånare år 2040, en ökning 
med mer än 40 procent jämfört med 
idag***.

Expansivt marknadsområde
Befolkningsutvecklingen i Skärholmen 
och närliggande kommuner innebär 
en utveckling även av marknads-
området, vilket blir intressant för 
Skärholmens roll som handelsplats. År 
2040 beräknas marknadsområdet för 
Skärholmen omfatta nära en miljon 
personer. Den totala köpkraften kom-
mer i så fall ha ökat med omkring 40 
procent, jämfört med idag***.

Central placering
Den regionala utvecklingsplanen för 
Stockholmsregionen (RUFS 2050) visar 
en riktning där Stockholm ska utveck-
las till en flerkärnig huvudstad. Planen 
pekar ut åtta regionala stadskärnor, 
där Skärholmen-Kungens kurva är 
en. År 2040 har stora beslutade 
satsningar på infrastruktur placerat 
Skärholmen mitt i Stockholmsregionen, 
baserat på restiden hit. Den ökade 
tillgängligheten gynnar både närings-
liv och arbetsmarknad. 

Blandning av människor
Mixen av människor i Skärholmen 
är unik. Här lever människor i alla 
åldrar, från världens alla hörn. Även år 
2040 finns en mix av bakgrunder och 
erfarenheter i Skärholmen; barn och 
ungdomar, studenter och unga vuxna, 
små och stora familjer, pensionärer 
och äldre. Befolkningen bedöms även 
i framtiden vara yngre än genomsnit-
tet för Stockholms stad.

Naturen i centrum
Naturen är alltid nära i Skärholmen. 
Sätraskogens naturreservat sträcker 
sig längs Mälaren från Bredäng till 
Vårberg. Läget vid Mälaren erbjud-
er familjevänliga sandstränder och 
avskilda klippbad. Fram till idag*** 
har omfattande upprustning av de 
många parkerna gjorts, i dialog med 
Skärholmsborna. Och utvecklingen 
fortsätter. År 2040 kommer mer än 
tre miljarder kronor ha investerats i de 
offentliga rummen i Skärholmen, vilket 
omfattar parker, grönområden, gator 
och torg.

Skärholmen och norra 
Stockholm blir grannar
Förbifart Stockholm är en 
ny sträckning av E4:an som 
länkar söderort till norrort, 
men också södra Sverige till 
norra. Sträckningen ger bland 
annat tillgång till nya resvägar 
och förbättrad kollektivtrafik. 
Restiden från Kungens Kurva i 
söder till Häggvik i norr beräknas 
ta 15 minuter. Trafikstart är 
planerad till år 2030.

Prognoser och statistik från SWECO och HUI.
* Utbyggnadsstrategin ingår i Stockholms stads översiktsplan (antagen år 2018)

** Fokus Skärholmen är ett profilprojekt för socialt hållbar stadsutveckling. 
Projektet ska särskilt synliggöra det lokala perspektivet och implementera de 

aspekter av stadsbyggandet som är betydelsefulla för en socialt hållbar stad.
*** Idag avser här år 2022.

Skärholmen blir sydvästra Stockholms centrum
Spårväg Syd är en tvärförbindelse mellan Flemingsberg och Älvsjö. 
Satsningen kommer ge stor sammanhållande effekt i södra Stockholm. 
Spårvägen kommer att ansluta till pendel- och regionaltåg samt till 
fjärrtåg söderut.

Skärholmen knyts till 
Stockholms största hamn
Tvärförbindelse Södertörn är en två mil lång 
motorled från Kungens Kurva till Jordbro, 
Haninge kommun. Förbindelsen kommer 
bland annat stärka transportmöjligheter till 
och från Norvik, Stockholms största hamn.
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En världsstad i miniatyr
Livet i Skärholmen är rikt på upplevelser och möjligheter. Här finns människor
från hela världen med olika bakgrund och erfarenheter, i alla åldrar, med 
olika kompetens och livsriktning. Alla delar de vardagen i en miljö där 
blandat och brokigt går före lika och ensidigt, med utrymme att göra sitt 
eget fotavtryck. Arkitekturen är modern och retro, företagandet lokalt och 
internationellt, staden myllrande och fridfull med historik och nytänkande. 
Skärholmen är en mosaik av Stockholm, Sverige och hela världen. En 
världsstad i miniatyr, i ständig rörelse framåt.

 

Dynamiken inte bara känns i atmosfären, den syns 
i miljön. Skärholmen byggdes för att vara en stad i 
huvudst aden. En stad att leva i med arbetet nära 
och kultur, utbud och friluftsliv på hemmaplan. År 
2040 är Skärholmen staden i huvudstaden i ny 
skepnad, med ytterligare stadsmässiga kvaliteter 
och med samtida arkitektur bland originalbebyg-
gelsen. Här finns radhus, seniorboenden, stora och 
små lägenhet er, både bostadsrätter och hyres rätter.
Längs gatorna samsas skolor, kaféer och replok aler 
med lokala handlare och butiker där du kan ärva oc
återbruka. För förstås är Skärholmen år 2040 också
en hållbar stad präglad av en cirkulär ekonomi.  

I stadens centrum förstärks folklivet och utbudet; 
torghandel, restauranger och nöje men också 
annat du behöver. Människor i alla åldrar 
möts, umgås, lagar cykeln, går till tandläkaren, 
lånar basketbollar, går på teater eller handlar. 
Skärholmen-Kungens kurva utgör länken till 
övriga Stockholm, Sverige och världen. Du reser 

 

h 
 

enkelt och klimatsmart med tunnelbana, spårväg, 
fjärrtåg, buss och båt. Det centrala läget breddar 
arbetsmarknaden och är en del av dragkraften för 
de stora företag och mindre start-ups som valt att 
lägga sin verksamhet i Skärholmen. Förstås lockar 
också idékraften, kompetensen, mångfalden, drivet 
och möjligheten att dra nytta av varandra.

Överallt i staden och för alla finns naturen. Vårbergs-
toppen har plats för fågelskådaren och den utsikts-
njutande pensionären men också för studenten som 
bor i ettan med kokvrå och som tar cykeln nedför 
berget för en kaffe. Ängsblommorna i Sätraskogen 
och stadsodlingarna i centrumen ger livskraft till bin 
och insekter. Och ett snabbt dopp i Mälaren under 
en paus från kontorshubben i Bredäng är den natur-
ligaste saken i världen. Vilket förstås gäller var än i 
Skärholmen du bor eller jobbar. 
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SKÄRHOLMEN ÄR INSPIRERANDE,
nära, enkelt och öppet. Du kan leva hela ditt 
liv här och varje dag upptäcka något nytt. 
Alla är välkomna och ingen exkluderad för 
olikheterna är det som binder staden samman. 
Därför är det naturligt att människor väljer 
Skärholmen som sin nya hemstad eller som 
hemvist för företaget. Och att Skärholmsborna 
väljer Skärholmen igen, när bostadsbehoven 
förändras genom livet. Världsstaden har 
dragningskraft.
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En världsstad i miniatyr – UTBILDNING

Ett livslångt lärande
I Skärholmen finns utrymme för människor att växa. Frön sås redan i 
förskolan där barn får skapa, skratta, och lära tillsammans med små och 
stora kompisar. Utbildningen är högkvalitativ och likvärdig. Olikheter tas 
tillvara och bidrar till en större och rikare helhet. Alla oavsett bakgrund, kön, 
ålder och intresse ges förutsättningar att kunna nå sin fulla potential och en 
plattform att bygga framtiden på. Skärholmen är en känd kunskapsregion 
och en förebild i att ge människor möjligheter att utforska och utveckla  
sina talanger.

Skärholmsborna har för- och grundskola en kort 
promenad från hemmet. Här främjas barnens och 
ungdomarnas utveckling och lärande, med naturen 
som lärmiljö och pedagogiskt verktyg. Skolorna 
attraherar stark kompetens och ger eleverna för-
utsättningar att gå ut grundskolan med gymnasie-
behörighet. I skolan får eleverna erfarenheter och 
kunskaper som ger en grund för att förverkliga sina 
drömmar. 

Ansedd gymnasieskola och högre 
utbildning 
I Skärholmen finns också en ansedd gymnasieskola 
som rustar eleverna för vidare studier eller arbete. 
Mångfalden, hållbarhetsprofilen och innovations-
kraften har även lockat institutioner för högre 
utbildning att etablera sig här. Skär holmens hög-
skolecampus är renommerat och har ett levande 
studentliv. Lokala samarbeten mellan utbildnings-
väsende och arbetsgivare – exempelvis i utveckling 
av yrkesutbildningar – adderar bredd och spets till 
båda parters erbjudande, som gynnar studenten, 
arbetsplatsen och samhället. 
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DEN SOM ÄR UTBILDAD I SKÄRHOLMEN 
är eftertraktad i världen, men stannar lika gärna 
kvar. För i Skärholmen finns tillgång till en stor, 
spännande och dynamisk arbetsmarknad som 
grogrund för människor att växa. Dessutom, 
världen finns ju här.
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I Skärholmen är det lätt att berika livet. Här blomstrar förenings- och 
kulturlivet av lust och kreativitet, för alla att ta del av och bidra till. Även 
staden och naturen är för alla och inbjuder till rörelse, motion och lek. 
Kulturen är fri, inspirerande och uppmärksammad. Människor långt utanför 
Skärholmen reser hit för att ta del av en banbrytande kulturscen. 

Kultur- och föreningslivet i Skärholmen är rikt, inklu-
derande och ger glädje, stimulans och kreativitet. 
För besökare och nyblivna Skärholmsbor är det en 
ingång till staden. För alla är det en möjlighet till ett 
samtal, ett sammanhang, ett samhällsliv. 

Skärholmen är i händelsernas centrum men utanför 
traditionella ramar. Kulturuttrycken är många och 
olika, etablerade och tillfälliga, internationella och 
lokala. Och uppmärksammade. Människor söker sig 
till Skärholmen för upplevelser, eftertanke, för att ta 
del, ryckas med, bli berörda och underhållna. Kul-
turen fyller teatern, finns i konsthallen, händer på 
gatan, i replokalen eller tar plats på gräset i stads-
parken. Biblioteken är en värld av sagor, äventyr 
och fakta. Utbudet är för alla och har en självklar 
roll i förskolor och skolor. 

Nära till rörelse och ro
Staden och naturen erbjuder både avkoppling 
och puls. Längs strandpromenaden i Sätraskogen 
råder stillheten. Samtidigt lyfter människor vikter på 
utegymen och höjer tempot i skidspåren. I parker 
och på torg uppstår bollspel, dans och kurragömma 
lite av sig självt. Idrottsanläggningar och fotbolls-
planer är platser för tävlingar och arrangemang 
men också för spontan lek för små och vuxna barn. 
Möjligheterna till rörelse är tillgängliga för alla, 
oavsett ålder, kön, förmåga och ambition.  

En världsstad i miniatyr – KULTUR, FRILUFTSLIV OCH IDROTT

Ett berikande liv  
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KULTUREN, IDROTTEN OCH 
FÖRENINGSLIVET i Skärholmen 
ger möjlighet att testa, växa, 
ompröva och uppleva. Du lär av 
andra och lär själv ut, för alla har 
något att bidra med och alla kan 
delta. Utbudet skapar en vaken 
och levande stad, nästan dygnets 
alla timmar. Dygnsrytmen i en 
världsstad.  
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En världsstad i miniatyr – NÄRINGSLIV

Idéer för framtiden 
Skärholmen-Kungens kurva är en erkänt nyskapande regional stadskärna. 
Uppstartsbolag och större etablerade företag söker sig hit, eftersom 
Skärholmen är ett nav i Stockholmsregionen där idéer föds och innovationer 
formas. Det blir lätt så när människor med olika erfarenheter, bakgrund, 
kompetenser och talanger tillåts samskapa. Möten mellan olika perspektiv 
frigör nya tankar, nya modeller och nya lösningar. Handeln är småskaligt 
lokal och storskaligt global. Många blickar mot Skärholmens klimatsmarta 
och cirkulära ekonomi. Här implementeras långsiktigt hållbar tillväxt i 
praktiken.  

År 2040 är Skärholmen ett innovationscentrum 
med starkt internationellt varumärke. Här finns en 
växande startup-scen som bidrar till lösningar på 
hållbarhetsutmaningen. Snabbrörliga småföretag 
samarbetar med storföretag, ger hävstång i 
varandras innovationsresor och skapar mervärde 
för samtiden och framtiden. Nyföretagandet 
är högt och egenföretagarna bildar nätverk för 
att stärka och bredda det egna erbjudandet. 
Arbetet sker från hemmakontoret, huvudkontoret, 
kontorshubben eller det lokala kaféet – utifrån hur 
behoven ser ut. 

Hållbar utveckling 
När invånare och företag blir fler ökar efterfrågan 
på service och tjänster. Befintligt näringsliv ges 
möjlighet att växa, nya företag föds för att möta 
behoven och ytterligare arbetstillfällen skapas, 
i en positiv, hållbar tillväxtspiral. Skärholmen–
Kungens kurva är ett starkt arbetsområde och en 
betydelsefull handelsplats för stockholmarna och 
för regionen, tack vare goda kommunikationer och 
minskade tidsavstånd. I Skärholmen finns nischade 
småbutiker, levande torghandel och globala kedjor. 

Cirkulärt och kreativt
Verksamheterna i och mellan centrumen speglar 
den cirkulära ekonomin. Bland butiker och 
restauranger ryms skräddare och cykelreparatörer 
som förlänger livslängden på varor. Människor 
hyr och lånar saker eller byter sådant som inte 
längre används. Näringslivet speglar även 
Skärholmens roll som ett regionalt kulturcentrum. 
Här samlas och samarbetar entreprenörer inom 
kulturella och kreativa näringar, med varandra 
och med omgivningen. Co-workingplatser samlar 
frilansare och företag i flexibla miljöer som främjar 
nytänkande och synergier. Verksamheterna ger 
livskvalité och bidrar till att stärka bilden av 
Skärholmen, i Stockholm och Sverige. Och av 
Stockholm, i världen. 
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SKÄRHOLMEN OCH DEN REGIONALA 
STADSKÄRNAN ger dig tillgång till det du
behöver, som kund och företagare. Till det 
lokala och storskaliga, det etablerade och 
nystartade, det kulturella och kommersiella. 
Till en mångfald av kompetenser och 
erbjudanden. Och till resten av regionen, 
Sverige och världen. Som det anstår en 
världsstad.

En världsstad i miniatyr
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År 2040 är Skärholmen en världsstad i miniatyr. Världsstaden speglas i 
människorna, mötena och möjligheterna. I utbudet av varor och service.  
I infrastrukturen och arbetsmarknaden. Och i kompetensen, kulturen  
och naturen. 

Målet är utstakat men resan har bara börjat. För 
att nå ända fram behövs insatser nu och framåt, 
hela tiden med målet i sikte och utifrån var vi 
befinner oss. Resan behöver göras tillsammans 
med andra. Med nuvarande och framtida skär-
holmsbor, föreningar, organisationer, företag, 
privata och offentliga aktörer. Alla har en viktig 
roll i förverkligandet av målet om Skärholmen som 
en världsstad i miniatyr och en central pusselbit i 
Möjligheternas Stockholm. År 2040 är snart här.

Nästa stopp: Skärholmen 2040
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