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HUR DEFINIERAR MAN GLESBYGD?
OCH HUR MÄTER MAN HUR GLES DEN ÄR?
Frågorna är viktiga, särskilt i samband
med olika regionalpolitiska beslut. Men
det har hittills inte funnits någon självklar
mätmetod, och det finns fortfarande flera
olika definitioner. "Allt som inte är tätorter" är en. "Områden med mer än 45 minuters bilresa till en tätort med över 3.000
invånare" är en annan. Och det finns fler.
Problemet är uppenbart. Om befolk-

ningen i en tätort minskar till under 3.000
invånare så blir plötsligt alla glesbygdsbor,
enligt definitionen ovan. Det är också skillnad på glesbygd och glesbygd. Roslagen
har helt andra förutsättningar än norra
Norrlands inland, och för att kunna bedriva en rättvis och ändamålsenlig regionalpolitik så behövs en bättre mätmetod och
en mindre abrupt definition.

TEKNIKEN
Med hjälp av modern GIS-teknologi
(geografiska informationssystem) har vi
utvecklat en metod för att räkna fram
RURIX-värden för ett område. De data
som ingår i beräkningen är dels befolkningsstatistik i rutor som tillhandahålls av
Statistiska Centralbyrån (SCB) och dels ett
vägnät från den Nationella Vägdatabasen.
Området, i det här fallet Gävleborgs län,
delas in i rutor om 1 x 1 kilometer. För
varje ruta sker därefter en analys utifrån
önskad RURIX-nivå.

Om vi exempelvis valt 10-kilometersnivån
och utgår från en ruta räknas först alla
delar av vägnätet som går att nå inom
10 kilometers körsträcka fram. De människor som bor intill dessa vägdelar
summeras därefter ihop. Slutligen divideras summan av antal människor med
10 för att ge rutans värde för RURIX (10).
Samma beräkning genomförs för nästa
kilometerruta, och nästa, tills hela länet är
täckt, ca 20.000 rutor.

RURIX
I ett exjobb på högskolan i Gävle har
Peter Jäderkvist utvecklat en idé till ett
helt nytt glesbygdsmått, föreslaget av
Sigurd Melin från Hudiksvall. Det har fått
namnet RURIX, en förkortning av “Rurality Index”. Med RURIX får varje punkt på
kartan ett värde som anger hur gles bygden
är just däromkring. Ett lågt värde innebär
att glesbygden är mycket gles, medan
ett högt värde innebär att det inte är
glesbygd
överhuvudtaget.
Eftersom
varje plats får sitt unika RURIX-värde kan
detta användas som underlag för många

olika beslut av regionalpolitisk betydelse.
Exempelvis skulle storleken på bidraget till en lanthandel kunna räknas fram
på basis av platsens RURIX-värde. Med
RURIX skulle man även kunna differentiera bensinskatten på ett enkelt och
rättvist sätt. Ju glesare bygden är där
macken ligger desto lägre blir bensinskatten, och därmed bensinpriset. Se där ett
utmärkt sätt att kompensera landsbygdsborna för deras längre avstånd, och mackägarna för deras högre inköpspriser!

INVÅNARE PER KILOMETER
RURIX-värdet uttrycks i “invånare per kilometer”, ett mycket enkelt mått som är
så fritt från värderingar som det kan bli.
Traditionellt mäter man som bekant
befolkningstätheten i “invånare per
kvadratkilometer”. Man räknar hur många
människor som bor innanför en cirkel
med en viss radie och dividerar med
cirkelns yta. För att räkna ut RURIX-värdet
för en viss plats räknar man istället fram
hur många människor som bor inom en
viss körsträcka, och dividerar sen med
denna sträcka. Kan man nå 450 människor inom 10 kilometer (alla vägkombinationer inräknade) så får platsen värdet 45,
uttryckt som RURIX (10) = 45.
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Måttet är dessutom skalbart. Om man
exempelvis inom ett vägavstånd på 30
kilometer från samma punkt når 900
personer så dividerar man 900 med 30
och får värdet RURIX (30) = 30. Sett ur
ett lokalt perspektiv är kanske inte de
centrala delarna av en ort att betrakta
som glesbygd, men är det mest bara skog
runtomkring så är hela området att
betrakta som glesbygd ur ett regionalt perspektiv. För varje beslut som
grundas på RURIX bestämmer man
därför först vilken nivå man ska räkna på.
Stödet till ortens butik kanske bygger
på RURIX (10) medan bensinpriset i bymacken baseras på RURIX (30).

VIDARE UTVECKLING
RURIX är fortfarande inte färdigutvecklat som regionalpolitiskt verktyg, men
eftersom resultaten redan är så lovande
så hoppas vi kunna dra till oss resurser
för att fortsätta arbetet. Det finns flera
frågor som behöver studeras närmare.
Hur fungerar det på bebodda öar?
Gotland? Och hur gör man i närheten av
gränserna mot våra grannländer? I det
längre perspektivet hägrar inte bara en
svensk standard, utan även en internationell. Samma förbistring när det gäller
begreppet “rurality” verkar nämligen
finnas även utanför landets gränser.
Därför vore det intressant att även testa
metoden i länder med en helt annan bebyggelsestruktur än i Sverige.

Det finns sannolikt även andra tillämpningar för tekniken. Om man planerar en
ny vägförbindelse så kan man göra två
RURIX-körningar, en med den planerade
vägen inlagd, och en utan, och summera
ihop skillnaderna. Då får man ett mått på
vägens betydelse, och kan ställa det föreslagna vägprojektet mot andra tänkbara
alternativ. Omvänt bör man även kunna
mäta effekten av en vägavstängning.
Den mest spännande tillämpningen som
vi har identifierat hittills är dock hur man
redan idag skulle kunna använda tekniken
för konkreta regionalpolitiskt motiverade
insatser för landsbygden, exempelvis som
underlag för stöd till butiker och för en
differentiering av bensinskatten.

Sigurd Melin
“Jag tror att RURIX har förutsättningar att så
småningom bli en internationell standard,
eftersom det är så okomplicerat och universellt. Måttet ‘Invånare per kilometer’ är ju
t.o.m. enklare än ‘invånare per kvadratkilometer’.”
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RURIX 5

RURIX 50
Vi har här valt att färgkoda resultatet för att ge
en bild av länets befolkningsfördelning. De
mörkgröna områdena har RURIX-värden under 25, medan de röda områdena har värden
över 2.500. Var gränsen går för “glesbygd” kan
diskuteras, och bör diskuteras. Vi tar inte ställning i frågan, men kan nu i alla fall bidra med
ett bra underlag för den diskussionen!

På regional nivå, här representerat av RURIX
(50), har stora delar av Ockelbo och Hofors
kommuner förvandlats till förorter i ett område som domineras av Gävle-Sandviken. Den
östra halvan av Hälsingland har nu helt flutit
ihop till ett sammanhängande område som
kanske skulle kunna klassas som landsbygd,
medan de västra delarna längre från kusten
nog är att betrakta som glesbygd hur man än
definierar den.

På den lokala nivån, RURIX (5), ser man tydligt
var folk bor. Gävle och Sandviken är två separata orter med relativt stor befolkning. I Hälsingland (de 6 nordligaste kommunerna) går
det lätt att urskilja fem större tätorter, men
även mindre orter ger avtryck i kartbilden
som gula eller ljusgröna fläckar. Stora delar
av länet är mörkgröna, alltså glest befolkade,
och sådana områden finns även längs kusten.

© Gävle kommun
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RURIX 20

RURIX-profiler
På nivån RURIX (20) har Gävle och Sandviken
flutit ihop till ett sammanhängande mera
tätbefolkat område. I Hälsingland har de tre
städerna Hudiksvall, Söderhamn och Bollnäs
behållit sin dominans, medan övriga orter
tappat. Nu framträder bygder snarare än orter, och de rent gröna områdena har krympt
rejält.

Genom att undersöka hur RURIX-värdet
för en viss plats förändras när man går
från nivå till nivå, kan man få fram en
individuell “profil” för platsen. Forsbacka,
en ort som ligger lite för sig själv mellan
Gävle och Sandviken, har ett värde enligt
RURIX (5) på 444. Men närheten till Sandviken och Gävle gör att RURIX-värdena
stiger snabbt på högre nivåer. Redan på
10-kilometersnivån är värdet uppe på
2.024 och på 50-kilometersnivån är man
uppe på 3.202.
Jämför detta med en annan ort i närheten,
Hedesunda. Värdet för RURIX (5) är 369,
ganska jämförbart med Forsbacka. Men
sen stiger inte värdet, det sjunker. RURIX
(10) är bara 209 och för RURIX (20) är man
nere på 162. Anledningen är förstås att
orten ligger för sig själv, utan så mycket
bebyggelse i närheten. Men sen stiger
värdena raskt, ända upp till 3.222 på 50kilometersnivån, för då har Hedesunda fått
kontakt med både Sandviken och Gävle.
Som ett tredje exempel kan vi välja Färila i
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Ljusdals kommun. RURIX-värdet på 5-kilometersnivån är 383, alltså i samma storleksordning som Forsbacka och Hedesunda.
När vi går uppåt i nivåerna sjunker värdet
först något, men stiger igen när vi får
kontakt med centralorten. Sen sjunker
det något igen och stannar på 497 för
RURIX (50).

De här tre orterna har förmodligen
likartade problem, med ett vikande
underlag för butiker och samhällsservice.
Samtidigt har de helt olika förutsättningar, vilket avspeglas i deras olika
RURIX-profiler. En lösning som passar för
Forsbacka fungerar kanske inte i Färila,
och tvärtom. Med en RURIX-analys kan
regionalpolitiken alltså bättre anpassas
till de lokal förhållandena.
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Idag har Gävle den högsta koncentrationen av kompetens i Europa inom geografisk
informationsteknik och är en föregångare inom ledarskap för innovationer inom
området. Nu satsar vi på att bli en internationellt erkänd region inom användande av
Geografisk informationsteknik för att implementera nya lösningar för en ökad
folkhälsa. Vi kallar det för Geo-Life Region!

Future Position X hjälper företag och organisationer att utveckla nya produkter och tjänster samt att expandera till nya marknader. Klusterorganisationen bildades 2006, en icke-vinstdrivande organisation som fungerar
som en oberoende arena för forskning och innovation inom Geografisk
informationsteknik.

SIGURD MELIN

Terra Firma Sigurd Melin är från början ett kartografiföretag i norra Hälsingland. Med tiden har verksamheten tagit sig nya vägar och idag ägnar man sig
snarare åt att utveckla olika idéer och uppfinningar, allt från översvämningsskydd
och tsunamilarmsystem till vantar för handikappade. Geografin och kartografin
finns dock hela tiden med på ett hörn, och på 90-talet föddes idén om ett nytt
glesbygdsmått, det som nu utvecklats till RURIX.
Kontakt: Sigurd Melin, sigurd.melin@terrafirma.se, 0650-30140

RURIX-resultaten presenteras på cX-Länskartan som är en egenutvecklad
kartprodukt, framtagen av Gävle kommun. Kartinnehållet är levererat av cXkommunerna, Lantmäteriet och Vägverket.
Gävle är en av Sveriges ledande GIS-kommuner. Det tack vare Lantmäteriets
lokalisering i staden, GIS-fokus inom högskolan, närvaron av GIS-företag och
givetvis Gävle kommuns användande av GIS.
Kontakt: Peter Jäderkvist, peter.jaderkvist@gavle.se, 026-178343

Future Position X, Box 975, SE-801 33 Gävle, Sweden, info@fpx.se

