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Mörkgrå = industri- eller 
institutionsområde

Ljusgul = tätortsyta

Vit = ingen åldersgrupp 
dominerar

Blå = 20–64 åringar 
(aktiva åldrar) >65 %

Grön = antal barn och 
ungdomar (0–19 år) >25 %

Röd = andel pensionärer 
(65+ år) >20 %

Karta 37. Åldersgrupper som präglar basområdenas befolkning år 2005

Områden med den högsta andelen barn och ungdom bildar, 
inte oväntat, en krans kring inre Stockholm. Det är förmodli-
gen en återspegling av föräldrars strävan att låta barn växa 
upp omgivna med så mycket grönska som möjligt. På mot-
svarande sätt visar de blå områdenas koncentration i stadens 
centrala delar strävan hos människor i förvärvsarbetande 
åldrar att söka sig till bostäder så nära stadens centrum som 
möjligt. 

En analys av hushållens sammansättning skulle sannolikt 
visa en hög andel av singelhushåll eller hushåll utan barn i 
de centrala delarna. En sådan analys kan för närvarande inte 
göras i brist på aktuell hushållsdata. Det är värt att notera de 
utspridda mindre koncentrationerna av pensionärer. De före-
kommer ofta som öar bland områden med hög andel barn. 
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Skog inom tätort

Skog utanför tätort

Öppen mark inom tätort

Orörd mark

Vattenytor

Karta 38. Skog och öppen mark inom tätorter
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Karta 39. ”Vattenstaden”

Utblick mot vattenytor betyder något mycket värdefullt för de flesta 
människor. Även om man inte ser vatten i varje ögonblick är det en be-
haglig känsla att veta att det finns i närheten. Det är dessa upplevelser 
som denna karta avser att återspegla. 

Kartan visar en 500 meter bred zon längs vattenbrynen. Brun färg mar-
kerar bebyggelseområden, grön skog och ljusgrön öppen mark. Bakom 
ett rasterskikt, lätt beslöjad, syns övrig bebyggelse. Kommungränserna 
ger orientering. 

Om vi betecknar innehållet i tätorterna inom kartans yta som 100 pro-
cent gäller det att inom denna 500 meter bred zon fanns år 2004 

 28,4 procent av de bebyggda fastighetsytorna,  
28,8 procent av våningsytorna för bostadsändamål, 
37,5 procent av våningsytorna för arbetsplatser, 
31,3 procent av de samlade våningsytorna,  
27,4 procent av den bofasta befolkningen.

-
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4 Sociala aspekter

Karta 45 visar detta per kommun, medan på karta 46 bryts 
kommunsumman inom Stockholms stad ner till planområden.

Kartorna 47 och 48 jämförs utvecklingen mellan grupperna 
”personer med utländska rötter” å ena sidan och ”personer 
med svenska rötter” å den andra. Detta görs eftersom detta 
underlättar den samlade bedömningen av utvecklingen inom 
kommunerna och inom Stockholms stads olika delar.

Tillämpad terminologi
”Utländsk anknytning” anses alla personer ha som är födda i 
Sverige, men vilkas ena eller båda föräldrar är födda utom-
lands.

”Utländska rötter” anses alla personer ha som antingen är 
födda utomlands eller som har utländsk anknytning.

Numeriskt
Personer med utländska rötter avser personer födda utom-
lands plus personer med utländsk anknytning.

”Svenska rötter” avser alla personer vilkas båda föräldrar är 
födda i Sverige.

Tre centrala frågor behandlas i denna avdelning: befolkning-
ens utbildning, dess ekonomiska status och dess etniska 
sammansättning.

Utbildning
Befolkningens utbildning, en känslig indikator på befolkning-
ens sociala status, redovisas i karta 40. I likhet med flera 
kartor i denna publikation baseras redovisningen på planom-
råden inom Stockholms stad och per kommun utanför den. 
Den geografiska upplösningen blir därmed något ojämn, men 
inte så mycket att huvudtendenserna döljs: den långsamt 
sjunkande allmänna utbildningsnivån med ökat avstånd från 
centrum.

Inkomst och förmögenhet 
Kartorna 41 och 42 visar visuellt splittrade bilder, eftersom de 
är baserade på basområden. Även om det är två års skillnad 
mellan de båda kartornas tillkomst är deras huvudmönster 
mycket lika. Hög inkomst och stora förmögenheter förekom-
mer i huvudsak inom samma grupp av områden liksom låga 
inkomster och begränsad förmögenhet i en annan grupp. När 
det gäller förmögenheter notera dock att den genomsnittliga 
förmögenheten baseras inte på ett områdes folkmängd utan 
på antalet förmögna personer. 

Etnisk segregation/integration 
Det är karta 49, sist i detta kapitel, som sammanfattar huvud-
mönstret av befolkningens etniska sammansättning år 2007 
dels i relativa, dels i absoluta termer. I relativa termer anges 
hur stor andel av befolkningen som har utländska rötter. 
Detta visas genom färgläggning av bebyggelseområdena. Vid 
redovisning i absoluta termer anges det totala antalet perso-
ner med utländska rötter per område (se cirklarna). Med per-
soner ”med utländska rötter” avses då dels personer födda 
utomlands, dels personer vilka visserligen är födda i Sverige 
men vilkas ena eller båda föräldrar är födda utomlands. De 
sista betecknas i denna rapport som ”personer med utländsk 
anknytning”. Eftersom denna karta återger förhållandena per 
planområde med ganska stora ytor, utsuddas variationerna 
inom de enskilda planområdena. På karta 43 redovisas de tre 
etniska grupperna – svenskar och de förutnämnda två – per 
basområde och i absoluta termer. Här framträder skillnaderna 
beträffande befolkningens etniska sammansättning med hö-
gre detaljeringsgrad. I karta 44 sker samma redovisning per 
planområde för kommuner utanför Stockholm, eftersom folk-
mängden i dessa kommuner är i samma storleksordning som 
många planområden inom Stockholm stad. För att erhålla en 
jämförbarhet, summeras uppgifterna inom Stockholms kom-
mun också per planområde. Symbolerna för Stockholm stads 
planområden visas i något ljusare färger för att underlätta 
kopplingen till den föregående kartan och jämförelsen mellan 
kommunerna.

Kartorna 45–46 visar utvecklingen av de tre etniska huvud-
grupperna mellan 1997 och 2007 uttryckt i antal personer. 

Befolkningens etniska sammansättning i  
Stockholms län 2007-12-31

Se kartorna 43–44

Se kartorna 45–46

Se kartorna 47–48

Med svenska rötter  
1 281 705  personer

Födda utomlands 
385 002 personer

Med utländsk  
anknytning  
302 758 personer

Med utländsk anknytning 
302 758 personer

Med svenska rötter 
1 281 705 personer

Med svenska rötter 
1 281 705 personer

Födda utomlands 
385 002 personer

Med utländsk  
anknytning  
302 758 personer

Födda utomlands 
385 002 personer

Med utländska rötter 
867 760 personer
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Utbildningen i kommuner och – inom 
Stockholms kommun – inom planområden
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Folkskola plus grundskola
Gymnasium under 3 år
Gymnasium minst 3 år 
Eftergymnasial under 3 år
Eftergymnasial minst 3 år

Karta 40. Befolkningens utbildningsnivå år 2004

Kartan visar den bofasta befolkningen indelade efter utbild-
ningsnivå år 2004. Röd till gul färg visar andelen invånare 
utan akademisk utbildning. De lila nyanserna visar de som 
har en sådan utbildning. Inom Stockholms kommun visas 
utbildningsnivån för varje planområde och utanför den för 
varje kommun. Befolkningens utbildningsnivå varierar efter 
ett koncentriskt mönster. Det är bara i centralaste Stockholm, 

i Danderyd samt i Bromma och Täby, där akademikernas 
andel överstiger 50 procent. Befolkningens utbildningsnivå 
förändras långsamt och odramatiskt med ökat avstånd från 
centrum. I en mellanzon är akademikers andel sällan mindre 
än 40 procent och bara i de yttre kommunerna sjunker denna 
under 30 procent. Även i dessa kommuner håller sig de gym-
nasieutbildades andel omkring 50 procent. 
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Karta 41. Årsinkomst per inkomsttagare och basområde år 2004

I de 1 160 basområden som ingår i karta 41 och karta 42 
fanns år 2004 ca 1 482 000 inkomsttagare. Deras genom-
snittliga årsinkomst under år 2004 var 234 000 kr. I alla be-
byggelseområden som betecknas ovan med en blå nyans låg 
den genomsnittliga årsinkomsten över denna nivå. Flertalet 
av dessa områden finns i de norra stadsdelarna. Järnvägs-
spåren för T-bana och förortståg genomväver flertalet av 

de bebyggda områden. Det är dock påfallande att de flesta 
områden med lägre inkomster finns uppradade längs dessa 
spår. Observera vidare att kartan visar inkomst per person 
och inte per yta. Stora blå ytor representerar inte fullt så stora 
samlade inkomster som det förefaller vid första anblicken. 
Låg befolkningstäthet kan sänka dess värde. 
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Karta 42. Förmögenhet per ”förmögenhetsinnehavare” och basområde år 2002

Det är ca 716 000 personer som år 2002 redovisades som 
”förmögna” inom länet. Deras genomsnittliga förmögenhet 
var ca 1 355 000 kronor. Områden som är mellangröna eller 
mörkare ligger alltså över genomsnittet när det gäller förmö-
genheter. Danderyd, Täby, Lidingö, Östermalm m.fl. visar de 
högsta förmögenhetsnivåerna (se de svarta ytorna). Kring 
eller nära dessa områden finns det ofta andra områden med 

höga förmögenhetsnivåer. Områden med låga, särskilt de 
lägsta inkomstnivåerna, bildar snarare kedjor längs tunnel-
bane- och förortstågsspåren. Observera att färgerna visar 
förmögenhet per person. En låg befolkningstäthet – och 
därav en låg täthet av förmögna personer eller en låg andel 
av förmögna personer – ger en avsevärt lägre summerad 
förmögenhet än man får ett första intryck av. 
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Med svenska och utländska rötter år 2007
(Utländska rötter = minst en förälder född utomlands)

25 000

12 500

2 500

född i Sverige med svenska rötter
född utomlands
född i Sverige med utländsk anknytning

Karta 43. Antal personer med svenska respektive utländska rötter i Stockholms stad år 2007

Karta 43 visar en geografiskt detaljerad bild av befolkningens 
etniska sammansättning år 2007. För att inte överlasta kartan 
med information delas den på två kartor. Denna första visar 
integrationsaspekter inom Stockholms kommun. Den ökade 
detaljeringsgraden är dels tematisk – utlandsfödda personer 
och personer med utländsk anknytning särskiljs. (”Utländsk 
anknytning” avser en person född i Sverige med minst en av 

föräldrarna födda utomlands.) Också den rumsliga detalje-
ringen är hög: redovisningen sker per basområde. Eftersom 
den höga befolkningstätheten i centrala Stockholm resulte-
rar i överlappande och oläsbara symboler förstoras dessa 
stadsdelar på den infällda kartan. Symbolskalan är emellertid 
oförändrad. På kartan kan vi följa den geografiska integratio-
nens variationer i detalj.
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Med svenska och utländska rötter år 2007
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född i Sverige med utländsk anknytning

Karta 44. Antal personer med svenska respektive utländska rötter per planområde år 2007

Kartans primära syfte är att visa befolkningens geografiska 
integrering/segregation utanför Stockholms stad (= kommun). 
Redovisningen visar etniska förhållanden per planområde, 
inte bara utanför staden utan också inom Stockholms stad. 
De sistnämnda utgör således ett aggregat av basområdenas 
uppgifter på föregående karta (uppgifter om befolkning per 
basområde summeras för alla basområden inom varje plan-

område). De symboler som representerar planområden inom 
Stockholms stad är ljusare för att kunna särskiljas från områ-
den utanför. Fördelen med denna dubbla kartering är att det 
är lättare att urskilja inte bara den etniska sammansättningen 
av befolkningen utan också folkmängdens fördelning och 
därmed områdets struktur. Förhållanden inom Stockholms 
kommun kan dessutom studeras i detalj på karta 43. 
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Antal personer med och utan utländska 
rötter i kommuner 1997–2007

Karta 45. Antal personer med svenska respektive utländska rötter 1997–2007, kommunvis

Karta 45 belyser några huvuddrag av befolkningens utveck-
ling ur en etnisk synpunkt i länets kommuner. Staplarnas höjd 
anger antalet personer tillhörande de tre grupperna ”invånare 
födda utomlands” (mörkgrön), ”invånare med utländsk an-
knytning”, d.v.s. minst en av föräldrarna är födda utomlands 
(ljusgrön) och ”invånare med svenska rötter”, d.v.s. perso-
ner, vilkas båda föräldrar var födda i Sverige. Personer med 

svenska rötter blir klart färre från 1997 till 2000–2003 inte 
bara i Stockholm utan också i de andra kommunerna. Samti-
digt ökar antalet personer med utländsk anknytning markant. 
Även de utlandsföddas antal ökar, dock långsammare, men 
mer kontinuerligt. Följden blir att antal utlandsfödda personer 
och personer med utländsk anknytning närmar sig varandra. 
År 2007 har utvecklingen återgått till 1997 års läge.
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Karta 46. Antal personer med svenska respektive utländska rötter i Stockholms stad 1997–2007

Karta 46 belyser befolkningens utveckling ur etnisk synpunkt 
i Stockholms stads, d.v.s. kommunen Stockholms planområ-
den mellan 1997 och 2007. Mönstret är likartat i de flesta pla-
nområden. Antalet utlandsfödda personer ökar långsamt men 
kontinuerligt i de flesta områden (se de mörkgröna staplarna). 
Antalet personer med utländsk anknytning, d.v.s. personer 
som är födda i Sverige men vilkas ena eller båda föräldrar är 

födda utomlands, ökar starkt till år 2000. Från 2003 till 2007 
blir de påtagligt färre i de flesta områden. Befolkningen med 
svenska rötter (se de röda staplarna) visar en utveckling som 
är en spegelbild av den förra gruppens utveckling. Från 1997 
till 2000 minskar deras antal för att sedan stanna på samma 
nivå till år 2003. Från 2003 till 2007 återgår deras antal igen 
till samma nivå som 1997. 
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Karta 47. Antal personer med svenska respektive utländska rötter 1997–2007, kommunvis

Karta 47 visar antalet kommuninvånare med utländska rötter 
(grönt) respektive svenska rötter (rött). ”Utländska rötter” 
avser här alla personer som antingen är födda utomlands 
eller är födda i Sverige, men vilkas ena eller båda föräldrar 
är födda utomlands. Kartan belyser utvecklingen av de båda 
befolkningsgruppernas storlek 1997–2007. Den mest drama-
tiska förändringen inträffar 1997–2000. 

År 1997 utgjorde personer med utländska rötter knappt 
hälften av befolkningen med svenska rötter. Under perioden 
2000–2003 ökar befolkningen med utländska rötter medan 
befolkningen med svenska rötter i flera kommuner minskar. 
Fram till år 2007 vänder utvecklingen tillbaka till ett läge som 
påminner om 1997.
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Antal personer med svenska och utländska
rötter i planområden 1997–2007

50 000

1997 med utländska rötter
1997 med svenska rötter

2000 med utländska rötter
2000 med svenska rötter

2003 med utländska rötter
2003 med svenska rötter

2007 med utländksa rötter
2007 med svenska rötter

”Utländska rötter” =

”Svenska rötter”   =

personer födda utomlands eller
i Sverige men vilkas ena eller 
båda föräldrar är födda utom-
lands
personer vilkas båda föräldrar
är födda i Sverige

Karta 48. Personer med svenska respektive utländska rötter 1997–2007 i Stockholms stad

Karta 48 visar antalet personer med utländska (grönt) res-
pektive svenska rötter (rött). Med ”utländska rötter” avses här 
alla personer som antingen är födda utomlands eller som är 
födda i Sverige, men vilkas ena eller båda föräldrar är födda 
utomlands. I grafiska termer innebär detta att de mörkgröna 
och ljusgröna staplarna på karta 46 adderas till varandra och 
ställs mot de röda staplarna, d.v.s. antalet personer, vilkas 

båda föräldrar är födda i Sverige. Kartan visar hur dessa båda 
gruppernas storlek förändras i Stockholms stads planområ-
den mellan 1997 och 2007. Det generella förändringsmönst-
ret på karta 47 återkommer även här: språngsvis ökning av 
antalet personer med utländska rötter från år 1997 till 2000, 
men till 2007 en återgång till 1997 års läge. 

© MapMaker R&D Janos Szegö
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Karta 49. Antal och andel personer med utländska rötter per planområde år 2007

Hur många personer bor i olika delar av centrala Stockholms-
regionen som har sina rötter utomlands? Antingen för att 
de är födda där (mörkgröna cirkelsektorer) eller för att de är 
födda i Sverige, men den ena eller båda av deras föräldrar är 
födda utomlands? Cirkeldiagrammens storlek och indelning i 
sektor ger svaret på frågan. Bebyggelseområdenas färg ger 
en annan information: hur stor del av befolkningen i respek-

tive planområde som har utländska rötter? Trots att kartan är 
ganska komplex och något otydlig kan man se att huvuddelen 
av befolkningen med utländska rötter bor i områden där deras 
andel utgör 25–50 procent av befolkningen. Några av de mest 
segregerade områden t.ex. Rinkeby och Tensta är ytmässigt 
så små, att de övertäcks av cirkeldiagrammen.
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Tätortsyta utan bostadsbebyggelse

Antal personer med utländska rötter i 
planområden 2007

15 000
7 500
1 500

födda utomlands
född i Sverige med utländsk anknytning

Andel personer med utländska rötter
i planområden i procent år 2007

 67  till  100  (12)
50  till   67 (12)
25  till    50  (98)
   0   till   25 (99) © MapMaker R&D Janos Szegö
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Diagram 2 och 3 till kartorna 43–49

Antal personer med svenska och utländska rötter som bor i basområden med olika 
grader av blandning mellan dem i Stockholms läns tätorter år 2007.  
Hur nära varandra lever personer med svenska och utländska rötter? Hur stor är 
den geografiska integrationen/segregationen mellan dem?

Folkmängdens utveckling i Stockholms län, fördelade på grupperna ”Födda utom-
lands”, ”Födda i Sverige med minst en utlandsfödd förälder” (jmf. karta 45 och 46), 
summan av de två föregående grupperna (jmf. karta 47 och 48), ”Alla personer med 
svenska rötter” (jmf. karta 43–48) och hela folkmängden, se också sidan 65.
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5 Verksamhet och arealanvändning

S  = nS
nB + nS x 100

Detta kapitel avser är att belysa den helhet bebyggelsen 
utgör sedd ur de urbana aktiviteternas synvinkel. 

De viktigaste element, som bebyggelsen i varje stad eller 
annan tätort är uppbyggda av, är platserna där man bor och 
platser där man arbetar. Med detta avses här de utrymmen 
som varje enskild person behöver för sitt boende och varje 
förvärvsarbetande person för sitt arbete på sin arbetsplats. 

Begreppet (personlig) arbetsplats är allmänt accepterat som 
en del av ett arbetsställe som en person disponerar för sina 
arbetsuppgifter. Men begreppet ”personligt utrymme för boen-
de” är inte lika självklart. Det är lätt att blanda detta begrepp 
med bostaden som fysisk enhet, t.ex. en lägenhet bestående 
av tre rum och kök. Med ”personligt utrymme för boende” 
avser vi den del av en bostad som en person disponerar för 
egen del. Därvid förutsätter vi att alla boende i en lägenhet 
disponerar lika stor del av dess yta.

Såväl varje arbetsplats som personligt bostadsutrymme 
kräver också ett visst mått av bebyggelsens markareal. Inom 
ett och samma område förutsätter vi att varje arbetsplats och 
varje personligt bostadsutrymme – vi kan kalla dem med ett 
gemensamt namn för ”funktionsenhet” – kräver lika mycket 
markareal. Vi kan tänka oss att alla individuella bostadsutrym-
men och alla individuella arbetsplatsutrymmen inom ett och 
samma område är jämnt utspridda över hela det bebyggda 
området. 

Tätheten av dessa individuella enheter, d.v.s. graden av hur 
tätt de är sammanpackade, är det ena av de två viktigaste 
egenskaperna som karakteriserar en stad eller tätort eller nå-
gon del därav. Den beskriver hur intensivt ett bebyggt område 
är utnyttjat. Vi kallar detta begrepp för ”urbant befolknings-
tryck”, men vi kan också använda synonymer som ”urban 
befolkningstäthet” eller ”urban funktionstäthet”.

Den andra viktiga egenskapen kan vi kalla för ”funktionsför-
delning” som visar den andel som arbetsplatserna utgör av 
alla ”funktionsenheter” i ett område. Varje bostad (bostadsut-
rymme) och varje arbetsplats i ett område betraktas då som 
en funktionsenhet. Funktionsfördelningen (S) anger då hur 
stor procent av alla funktionsenheter som utgörs av arbets-
platser, alltså

S kan också utläsas som ”sysselsättningsandel”, då antalet 
arbetsplatser i ett område likställs med antalet sysselsatta 
och antalet personliga bostadsutrymmen med antalet boende 
– en viss men nödvändig förenkling

där 

S =  funktionsfördelning i procent

nS  =  antal sysselsatta i området

nB  =  antal boende i området

Exempelvis  
S = 100 innebär att det finns bara arbetsplatser i området.

S = 75 % visar att 75 procent av det urbana befolkningstryck-
et härstammar från arbetsplatserna medan 25 procent från de 
boende.

I kapitel 3 och 4 presenterades den bofasta befolkningen. I 
detta kapitel behandlas först den förvärvsarbetande dagbe-
folkningen, d.v.s. personer med arbetsplats inom ett område, 
oavsett var de bor. Sedan betraktas de tillsammans med 
den bofasta befolkningen. Syftet är att visa hur dessa båda 
huvudgrupperna bygger upp stadens struktur.

Den förvärvsarbetande dagbefolkningen presenteras först 
på karta 50 och är den ”missing link” som man oftast låter bli 
att presentera när man talar om befolkning och bebyggelse. 
Karta 50 visar antalet förvärvsarbetande personer per bas-
område inom länets mest centrala del. På karta 51 detaljeras 
redovisningen för Stockholms innerstad eftersom symbolerna 
på karta 50 överlappar varandra och denna del av kartan för-
blir oläsbar. På samma sida visas också antalet bofasta invå-
nare (”befolkningen”) i samma skala. Hur de båda elementen 
kompletterar varandra framträder redan här ganska tydligt.

Urbant befolkningstryck eller urban funktionstäthet be-
handlas i kartorna 52–57. Kartorna demonstrerar bebyggel-
sens komplexitet, där förvärvsarbete och boende förekommer 
sida vid sida, liksom utrymmen för dem: bostäder och lokaler 
för arbete. Tillsammans ger de liv åt staden/bebyggelsen och 
ställer krav på utrymme. 

Karta 52 A–B ger huvudmönstret, där antalet (obs! inte täthe-
ten) boende och förvärvsarbetande personer redovisas per 
planområde. Kartparet visar den starka växlingen av befolk-
ningens aktivitetsstatus mellan dag och natt. Bilden komplet-
teras beträffande innerstaden på karta 53 A–B, men här per 
basområde. Denna detaljeringsgrad är nödvändig inte bara 
för att göra kartan läsbar utan också för att belysa de stora 
variationerna inom innerstaden.

En sammanfattning och ytterligare detaljering av förhållan-
dena utanför innerstaden sker på kartorna 54–57, där det 
samlade befolkningstrycket från den bofasta nattbefolkningen 
och den förvärvsarbetande dagbefolkningen redovisas per 
ytenhet. Redovisningen handlar således om funktionstäthet. 
Observera att karta 54 och karta 56 är i huvudsak identiska. 
Skillnaden är att på karta 56 är även järnvägs- och T-banelin-
jerna utsatta. 

Anledningen till denna dubblering är kartornas komplexitet. 
På karta 54 kan läsaren uppfatta det urbana befolknings-
tryckets geografiska variationer inom området. När man väl 
uppfattat detta är det lätt att inse järnvägsspårens organise-
rande betydelse när man ser karta 56. Av enbart karta 56 är 
det mycket svårt att uppfatta befolkningstryckets koncentris-
ka/sektoriella variationer, eftersom järnvägsspårens sträck-
ning lätt ”binder” läsarens blick och gör det svårt att urskilja 
det andra mönstret. Diagrammen 4 och 5, på sidorna 88–89, 



Bebyggelsens mosaik – 77 

fördjupar analysen av hur avståndet från stadens centrum 
påverkar funktionstäthetens och befolkningens fördelning i 
den centrala delen av Stockholms tätort.

Samma princip av dubblerad kartering har tillämpats vid 
utformningen av karta 55 och 57. Karta 55 visar det urbana 
befolkningstryckets (eller det urbana funktionstäthetens) vari-
ationer inom Stockholms innerstad och dess nära omgivning. 
På karta 57 kompletteras denna information med sifferuppgi-
ter om funktionsfördelningen inom varje basområde. Denna 
siffra anger alltså hur stor andel av det urbana befolknings-
trycket som utgörs av sysselsättningen. 

Centrumavgränsningen framgår av kartan. Kartans syfte är 
inte främst att ge en lättfattlig överblick utan att ge läsaren 
möjlighet att analysera centrumavgränsningens förutsätt-
ningar.

Det ekonomiska livets geografi klargörs ytterligare i 
kartorna 58–59. Karta 58 visar arbetsställenas täthet per 
basområde. Arbetsställena är inte att förväxla med företag, 
även om de två kan sammanfalla (om ett företag bara har ett 
arbetsställe). Ett arbetsställe är en geografisk enhet, där ar-
bete bedrivs av en eller flera personer. Karta 59 exemplifierar 
detta med redovisning av större arbetsställen. Den visar en 
stark centralisering av de stora arbetsställena till innerstaden, 
även om anhopningar av sådana också växer upp i olika yttre 
lägen. Detta kontrasterar starkt mot de små arbetsställenas 
fördelning över bebyggelsens yta. Särskilt de mindre arbets-
ställena förekommer med jämn spridning över bebyggelsens 
hela yta. Punktsymbolerna, där var och en representerar ett 
arbetsställe, bildar en jämn matta över hela bebyggelsen. 
Ju mindre arbetsställen, desto jämnare är den geografiska 
fördelningen. Detta visas dock inte som kartbild.

Industribebyggelse, bostadsbebyggelse och  
kommunikationer
Kommunikationslinjernas betydelse för industri- och bostads-
områden lokalisering belyses på kartorna 60–61. 

De stora industriområdena tycks bilda pärlband, upphängda 
på de stora kommunikationslinjerna – även om ”pärlornas” 
fördelning är något ojämn (karta 60). Det starka sambandet 
mellan hög bostadsbebyggelse och tunnelbanorna, särskilt 
tunnelbanestationernas lägen, framgår med stor tydlighet av 
karta 61.

Några konklusioner
Det finns en allmännt spridd men sällan formulerad föreställ-
ning om stadsregioner bland människor som inte sysslar med 
städer och bebyggelse på professionel basis. Denna går ut på 
att det finns ett intensivt utnyttjad centralt område, som inne-

håller huvuddelen av stadsregionens verksamheter. Resten 
av regionen består i huvudsak av bostäder kompletterad med 
serviceverksamheter. Man är medveten om existensen av en 
eller annan större industrianläggning i yttre delen av regionen 
men detta ändrar inte uppfattningen om huvudmönstret.

Denna föreställning passar rätt väl in på Stockholms in-
nerstad. Dess intensivt utnyttjade centum saknar i praktiken 
nästan helt bofasta invånare och dess yttre del består av 
en väl balanserad blandning av bostäder och arbetsplatser 
– med tonvikt på bostäder (kartorna 53A–53B). Betraktar vi 
däremot Stockholms tätort i dess helhet är bilden en an-
nan. Den intensivast utnyttjade delen av den är forfarande 
innerstaden. Även utanför den finns en krans av arbetsplatser 
(kartorna 50, 54–57). Men kartorna 52A–52B och diagram 5 
visar en annan sida av bilden. Av kartorna 52A–52B framgår, 
att om vi betraktar de enskilda delarna av ytterstaden var för 
sig – t.ex. planområden – råder en förvånande balans mellan 
de två huvudfunktionerna ”att bo” och ”att arbeta”. I flertalet 
av planområdena utgör den förvärvsarbetande nattbefolk-
ningen och den förvärvsarbetande dagbefolkningen två 
grupper av samma storleksordning. I en idealisk värld skulle 
detta innebära att människorna som utgör den förvärvsarbe-
tande nattbefolkningen skulle förflytta sig till arbetsplatserna 
inom samma område. Naturligtvis är detta inte fallet: en stor 
del av den förvärvsarbetande nattbefolkningen i ett område 
har sina arbetsplatser i en annan del av tätorten medan den 
förvärvsarbetande dagbefolkningen i samma område kommer 
från olika andra delar av tätorten eller regionen. Morgon och 
kvällstrafiken vittnar om detta. Men förhållandet att arbets-
platserna d.v.s. den förvärvsarbetande dagbefolkningen och 
de förvärvsarbetande nattbefolkningen utgör över hela yttre 
delen av tätorten två grupper av samma storleksordning 
kvarstår. Funktionssegregeringen är mer begränsad än man 
ofta tror. 

Detta förhållande bekräftas också av arbetsställenas för-
delning över tätorten. Huvuddelen, men långtifrån alla stora 
arbetsställen finns i och kring Stockholms centrum. Men ju 
mindre arbetsställena är, desto mer jämnt är de utbredda över 
tätortens yta. Arbetsställenas fördelning är också jämnare 
än man kanske föreställer sig (se kartorna 58–59). Den stora 
tätheten av dem i centrum är uppenbar. De yttre områdena 
med sin betydligt lägre täthet av arbetsställen men deras 
betydligt större yta ger en helt annan balans mellan centrum 
och periferi än man tänker sig först.

Den urbana befolkningens fördelning styrs uppenbarligen av 
kommunikationssytemet. Den starkaste koncentrationen av 
de boende finns utmed tunnelbanelinjerna, medan de största 
industriområden bildar ojämna kedjor längs de andra stora 
kommunikationslinjerna. Omfördelning mellan dessa två 
systemen ombesörjs av – de här inte redovisade – busslinje-
systemet och den privata bilismen.
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Den förvärvsarbetande dagbefolkningen inom ett område ut-
görs av alla personer som har en fast arbetsplats där. De blå 
cirkelsymbolernas ytor är proportionella mot deras antal inom 
tätorternas basområden. Basområdenas utbredning visas inte 
på kartan, men de antyds ändå av punktsymbolernas läge. 
Varje symbol är placerad i den ungefärliga mittpunkten av 
respektive basområde. Eftersom delar av basområden kan 
sträcka sig utanför tätortsgränserna eller t.o.m. landytorna, 

hamnar en del av symbolerna utanför bebyggelseområden. 
Den förvärvsarbetande dagbefolkningens starka koncen-
tration till innerstaden är frapperande. Notera samtidigt den 
jämna spridingen av den övriga förvärvsarbetande dagbe-
folkningen över tätorternas hela yta. Notera också Kista och 
området kring Karolinska sjukhuset och institutet där i båda 
fallen områdena innehåller mer än 10 000 förvärvsarbetande 
personer. 

50505050505050505050
KartaKartaKartaKartaKartaKartaKartaKartaKartaKarta

Karta 50. Förvärvsarbetande dagbefolkning per basområde år 2004

© MapMaker R&D Janos Szegö
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Karta 51. Förvärvsarbetande dagbefolkning och folkmängd i centrala Stockholm

Vill man skaffa sig en överblick 
över den förvärvsarbetande 
dagbefolkningens fördelning 
över innerstadens yta, måste 
man förstora kartans yta. Även 
då är det svårt att urskilja ar-
betsplatsernas läge i den mest 
centrala delen av stadens 
kärna. Tätheten av arbetsplat-
ser, här uttryckt som storleken 
av den förvärvsarbetande 
dagbefolkningen, minskar 
emellertid snabbt utåt, även 
om stora arbetsplatser, såsom 
Karolinska sjukhuset eller Tek-
niska högskolan, bryter mot 
trenden. Den bofasta befolk-
ningens fördelning – de röda 
symbolerna – visar motbilden: 
de boendes antal är låg i 
centrum och ökar med ökat 
avstånd därifrån. Samspelet 
mellan dem belyses närmare 
på karta 53.

© MapMaker R&D Janos Szegö
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NATTNATTNATTNATTNATTNATTNATTNATTNATT

FÖRKLARING

Karta 52A. Antalet personer som på natten vistades i Stockholms tätorts planområden år 2004

Växlingen av invånarnas fördelning mellan dag och natt är 
något av det mest karaktäristiska dragen hos en stad. På 
natten befinner sig invånarna i sina bostäder, medan arbets-
platserna står tomma. Det faktum att arbetsplatserna för tillfäl-
let inte är bemannade symboliseras av den genomskinliga 
sektorn. Ytan av denna tomma cirkelsektor representerar det 
antal personer som på dagtid finns på dessa arbetsplatser. 

På samma sätt representerar de röda sektorerna de invånare 
som bor i samma område. Den vänstra av dem visar den del 
av de boende som har förvärvsarbete, d.v.s. den förvärvs-
arbetande nattbefolkningen. De båda röda sektorernas yta 
representerar det sammanlagda antalet personer som på 
kvällstid, på natten och på morgonen vistas i området. 

© MapMaker R&D Janos Szegö
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DAGDAGDAGDAGDAGDAGDAGDAGDAG

FÖRKLARING

Karta 52B. Antalet personer som på dagen vistades i Stockholms tätorts planområden år 2004

Karta 52B visar befolkningens fördelning under dagtid i Stock-
holms centrala delar, utom i själva innerstaden. Bostäderna 
som den förvärvsarbetande nattbefolkning vistas i under 
natten står nu tomma (se den genomskinliga sektorn, som nu 
representerar de tomma bostäderna). De icke-förvärvsarbe-
tande boende finns emellertid kvar i sina bostadsområden. 
Arbetsplatserna är nu fyllda av de förvärvsarbetande. Kart-
paren 52A och 52B representerar befolkningens krav på och 
belastning av stadens yta på två olika sätt. Den momentana 

belastningen under dagen och natten representeras av de 
färglagda cirkelsektorerna. Dessa visar de tillfälliga kraven på 
el-, vatten- och värmeförsörjning m.fl. Halvcirklarnas hela yta 
representerar den sammanlagda dag- och nattbefolkningen, 
som här betecknas som ”befolkningstal”, med dess krav på 
det lokala området. För några områden visas detta tal med 
siffror, som stöd för uppskattning av de andra områdenas 
värden. 

© MapMaker R&D Janos Szegö
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FÖRKLARING

Karta 53A. Antalet personer som på natten vistades i Stockholms innerstad år 2004

Karta 53A uppvisar två distinkt olika kombinationer av dag- 
och nattbefolkningen. I yttre delarna av innerstaden är de tre 
grupperna – den förvärvsarbetande och den icke-förvärvsar-
betande nattbefolkningen samt den förvärvsarbetande dag-
befolkningen – ungefär lika stora. Under natten är arbetsplat-
serna tomma, medan den bofasta befolkningen finns i sina 
bostäder. I stadens egentliga kärna samt i vissa sjukhus- och 
högskoleområden är bilden en annan. Här dominerar den för-
värvsarbetande dagbefolkningens tomma arbetsplatser under 
natten. Den bofasta befolkningen lyser med sin frånvaro. I 

dessa områden härstammar kraven på stadsutrymmen enbart 
från arbetsplatsernas ytbehov: behov av utrymme för själva 
byggnaderna, för parkeringsplatser, omgivande grönytor, 
gator och vägar som leder dit etc. Det totala ytbehovet re-
presenteras av det sammantagna antalet personer som över 
dygnet gör anspråk på ytor, d.v.s. dag- och nattbefolkning, 
här benämnd ”befolkningstalet”. Det numeriska värdet på 
befolkningstalet visas för några olika områden som stöd för 
uppskattning av de andra områdenas värden.
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FÖRKLARING

Karta 53B. Antalet personer som på dagen vistades i Stockholms innerstad år 2004

På dagen fylls arbetsplatserna med den förvärvsarbetande 
dagbefolkningen medan den förvärvsarbetande nattbefolk-
ningens bostäder står tomma (se de genomskinliga cirkelsek-
torerna). Skillnaden mellan befolkningens tillfälliga och per-
manenta belastning av staden framträder tydligt. Den tillfälliga 
belastningen härstammar från den samtidigt närvarande 
befolkningen. Den representeras av de färglagda sektorerna 

på kartorna 52A–53B. Befolkningens permanenta belastning 
av stadens yta representeras av halvcirklarnas hela yta. Tan-
ken bakom detta är följande. Varje boende person behöver 
utrymme för byggnaden han bor i, för grönområden, p-platser, 
gator m.m. Samma sak gäller för varje förvärvsarbetande per-
son. Boende och förvärvsarbetande har varsin yta av staden. 
Deras ytbehov adderas till varandra.
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Karta 54. Urbant befolkningstryck (eller urban funktionstäthet)

Den urbana ”belastningen”, d.v.s. kraven från befolkningen i 
varje område, härstammar dels från behov av utrymme m.m. 
från de boende i området, dels från arbetsplatserna i samma 
område. I föregående två arbetskartorna visades denna 
”belastningskraft” för områden av olika storlekar. För att un-
derlätta jämförelse mellan det tryck som dessa olika områden 
utsätts för visas på denna karta det genomsnittliga befolk-

ningstrycket per ytenhet, uttryckt som antalet boende plus 
antalet sysselsatta per hektar bebyggd areal inom respektive 
basområde. I och med att dessa områden är små, framträ-
der det urbana befolkningstryckets geografiska variationer 
tydligt. Det dominerande mönstret är att detta värde är högst i 
centrum (”city” eller yttre centra) och minskar snabbt mot yttre 
områden. 
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Karta 55. Urbant befolkningstryck (eller urban funktionstäthet) i centrala Stockholm

Utnyttjandet av stadens areal är intensivast i dess centrum, 
dessutom förändras den snabbast också där. Här visas 
befolkningstryckets förändringar i centrum i extra stor skala. 
Det urbana befolkningstrycket är högst i tre centralt belägna 
basområden, i två av dem drygt 1 000 personer/hektar medan 
i det tredje – Norrmalmstorgs omgivningar – är det nästan 
1 400 personer per hektar. Nattbefolkning saknas nästan 

helt. Dessa områden har betecknats med svart färg. För att 
särskilja områden med högt befolkningstryck från de enskilda 
byggnaderna har i dessa basområdens mittpunkt en vit 
punktsymbol (en vit romb) placerats. Kartan visar också stora 
byggnader som orientering, även dessa i svart. Observera att 
det är färgerna mellan och omkring byggnaderna som visar 
befolkningstrycket. 
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tunnel

Spår i 
dagen

Obebyggd tätortsyta

Större väg

Karta 56. ”Bebyggelsens anatomi”

Karta 56 visar vad vi kan kalla ”bebyggelsens anatomi”. 
Bebyggelseområdenas olika färgtoner visar inte bara be-
folkningstrycket som belastar dessa olika områden. De visar 
också deras funktionstäthet (funktionerna betyder ”att bo” 
och ”att arbeta”). De stora vägarna och olika typer av järn-
vägar utgör då några av de viktigaste elementen i stadens 
cirkulationssystem. Det är dessa som knyter ihop de många 

bebyggda områden till en fungerande stad eller – om man så 
vill – stadsbygd. Medan karta 54 framhävde stadens koncen-
triska geografiska mönster med avtagande befolkningstryck 
eller funktionstäthet, framhäver denna karta stadens radiella 
struktur. Den spårbundna trafikens stora betydelse för sta-
dens uppbyggnad framträder tydligt. 
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S=
nS

nB + nS x100

Funktionsfördelning (S i procent) 

där 
 nS  = antal sysselsatta dvs. 
     antal arbetsplatser
 nB =  antal boende i resp. område

Karta 57. Underlag till centrumavgränsning – urbant befolkningstryck och funktionsfördelning

Karta 57 ger två viktiga förutsättningar för avgränsning av 
stadskärnan i Stockholm. Kärnan av en stad kännetecknas av 
dess centrala läge, höga utnyttjandegrad och dominansen av 
handel, förvaltningsverksamhet etc. gentemot boendefunktio-
ner. Utnyttjandeintensiteten redovisas på karta 57 av urbant 
befolkningstryck (med färgläggning). Funktionsfördelningen 
anges med siffror. Dessa representerar de sysselsattas  

(= arbetsplatsernas) andel av det urbana befolkningstrycket 
i procent. Den förenklade centrumavgränsningen som visas 
här men också på kartorna 4 och 5 utgår från en kombination 
av högt urbant befolkningstryck och en hög andel av syssel-
satta inom ett större sammanhängande område bestående av 
flera basområden. Kartan avser också att ge läsaren underlag 
för att genomföra egna centrumavgränsningar.
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Diagram 4–5. Betydelsen av avståndet från stadens cen-
trum nämns gång på gång i kommentarer till de föregående 
kartorna. I diagrammen 4 och 5 fokuseras intresset helt på 
denna faktor. Analysen behandlar den del av Stockholms 
tätort som faller inom en cirkel med 10 km:s radie. Dataunder-
laget härstammar från år 2003.

Diagram 4 visar hur intensiteten i den bebyggda arealens utnytt-
jande varierar med växande avstånd från stadscentrum. Denna 
intensitet uttrycks här i form av befolkningens täthet. Stadens 
funktionella centrum anses vara dess intensivast utnyttjade del, 
basområdet intill Sergels torg (utmed Hamngatan, Sveavägen 
m.m.). Med mittpunkten i detta område indelas Stockholms tätort 
i koncentriska cirkelzoner med 0,5 km:s bredd. Den bofasta 
befolkningen, den förvärvsarbetande dagbefolkningen och den 
bebyggda arealen i varje avståndszon summeras och täthets-
talen beräknas. Dessa visas i diagram 4. Överst redovisas 
boendetätheten (antal invånare i zonen dividerad med summan 

av den bebyggda arealen i samma zon, diagram 4A). Mönstret 
– låg täthet i stadens centrum som ökar mot zon 3–5 för att 
sedan successivt avta mot periferin – är väl känt sedan mer än 
hundra år och regelbundet återkommande i de flesta väster-
ländska städer. Sysselsättningstäthetens mönster – diagram 4B 
– är inte lika känt, men författaren har observerat det i samtliga 
studerade svenska städer under de gånga fyrtio åren. Mönstret 
kännetecknas av högt värde i stadens centrum som faller snabbt 
och regelbundet mot dess periferi. Minskningstakten kan beskri-
vas med en negativ potensfunktion (se Szegö 1966–1994).

Den bebyggda stadsarealen utnyttjas emellertid både av de 
boende och de sysselsatta. Den sammanlagda tätheten, som 
representerar ytornas verkliga utnyttjande, visas på diagrammet 
underst. Den urbana befolkningens täthet präglas främst av de 
sysselsattas täthet med de högsta värdena i centrum och de 
snabbt avtagande värdena mot periferin. Även denna avtagan-
de täthet kan approximeras väl med en negativ potensfunktion.

Diagram 4. Befolkningstäthetens variationer inom Stockholm tätort som funktion av avståndet från centrum
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4B. Sysselsättningstäthet, d.v.s. antal sysselsatta per hektar bebyggd areal
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Diagram 5 visar den absoluta storleken av befolkningen 
(antalet personer) och de bebyggda områdenas yta (i hektar) 
i de olika avståndszonerna. De röda staplarna representerar 
antalet bofasta personer per zon, de blå antalet sysselsatta i 
samma zon och nederst visas deras sammanlagda antal (be-
folkningstalet). De gula staplarna anger de bebyggda ytornas 
sammanlagda storlek per zon. Dessa staplar är identiska i alla 
tre diagrammen och avser att underlätta jämförelsen mellan 
befolkning och areal å ena sidan och befolkningstäthet å den 
andra, d.v.s. det som diagram 4 visar. Staplarna kan alltså 
”motläsas” med de motstående diagrammens täthetstal. Både 
den bofasta befolkningen och den förvärvsarbetande dagbe-
folkningen är relativt jämnt fördelade inom en radie på cirka 4 
km. Båda dessa grupper är markerat större i zonerna 13–14, 
d.v.s. cirka 7 km:s avstånd från centrum (se de röda resp blå 
staplarna). Bakgrunden framgår åtminstone delvis av de gula 
staplarna, som anger den bebyggda arealen inom varje zon. 

Den bebyggda ytan i de centralaste zonerna är mycket liten 
och ökar långsamt till zonerna 7–8. Cirkelzonernas yta ökar ju 
med ökat avstånd från centrum och landytan är till stor del be-
byggd. Den bebyggda ytan, men även befolkningen, minskar 
i zonerna 9–10. Zonerna innehåller stora vattenytor. I zonerna 
11–14 ökar såväl den bebyggda ytorna som befolkningen. 
Utanför zon 14, d.v.s. utanför 7 km:s-gränsen, minskar både 
den bebyggda ytan och befolkningen igen. Den urbana be-
folkningens fördelning mellan dessa olika zoner återspeglar 
det komplexa samspelet mellan bebyggelsens geografiskt 
något ojämna fördelning å ena sidan och befolkningens och 
de ekonomiska verksamheternas efterfrågan på centralt be-
lägna ytorna å den andra. Den lägre urbana tätheten indikerar 
att intensiteten i efterfrågetrycket på bostads- och arbetsytor 
minskar snabbt utanför de centralaste områdena. Observera 
att den vertikala skalan i diagram 5C har ändrats I förhållande 
till diagrammen 5A och 5B.

Diagram 5. Befolkningens fördelning inom Stockholms tätort som funktion av avståndet från centrum
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5B. Antal syselsatta och storleken av bebyggda ytors areal

B
eb

yg
gd

a 
yt

or
s 

A
re

al
, B

A
 (h

ek
ta

r)

800

1 600

2 400

3 200

0

40 000

80 000

120 000

160 000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

B
of

as
ta

 +
 s

ys
se

ls
at

ta
, n

B
+n

S

Avståndszon (Varje zon är 0,5 km bred)

Antal syssel-
satta, nS

Bebyggda ytors 
areal, BA (hektar)

5C. Det sammanlagda antalet boende och sysselsatta samt storleken av bebyggda ytors areal

200 000

240 000

4 000

4 800

antal bofasta, nB



90 – Bebyggelsens mosaik

Karta 58. Arbetsställenas täthet per basområde år 2004

Det är slående att inom de allra flesta bebyggda områden 
fanns år 2004 minst ett arbetsställe per hektar bebyggd yta. 
Detta gäller alla visade tätorter, inte bara Stockholm. Obser-
vera vidare att denna täthet beräknas per bebyggelseområde, 
således för de ytor inom tätorterna som på kartan är täckta 
med färg. Många och stora områden innehåller inte mer än 
1–4 arbetsplatser per hektar, andra 5–10 per hektar, men 

eftersom det är många och stora områden, innehåller de ett 
mycket stort antal glest utspridda företag. Den största före-
tagstätheten finns naturligt nog i centrala Stockholm. Efter-
som dessa företag inte bara är många, utan också stora, mätt 
i antal sysselsatta – se karta 59 – medför detta en mycket 
stark koncentration av arbetsplatser till stadens centrum
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