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Förord 

Det här är ett examensarbete i geomatik på C-nivå som omfattar 15 hp och 10 veckors 

heltidsstudier. Inriktningen är mot GIS och kartografi. Arbetet utfördes vid 

Geomatikprogrammet på Högskolan i Gävle. 

 

Det här examensarbetet bygger på en idé av Sigurd Melin, kartograf vid Terra Firma i 

Näsviken.  En förstudie, Ett nytt glesbygdsmått (Melin, 1999), utfördes redan 1999. Åren 

därpå undersöktes vägar att gå vidare med idén, dock utan resultat. Men nyligen 

aktualiserades de här frågorna än en gång av flera skäl vilket ledde till det här 

examensarbetet. 

 

Jag vill först och främst tacka Future Position X (FPX) och Högskolan i Gävle för det 

finansiella stödet av data som gjorde den här studien genomförbar. FPX, som står för 

huvuddelen av kostnaderna, är en ideell förening som har i uppgift att främja innovativ 

användning av GIS (http://www.fpx.se). Vidare vill jag tacka Martin Snygg på FPX som 

skötte beställning och leverans av data. 

 

Ett stort tack till Sigurd Melin för den otroligt bra idén som gav mig möjligheten att 

genomföra det här examensarbetet. Det har varit en mycket intressant, rolig och 

framförallt lärorik tid. Jag vill även tacka för mycket bra handledning med bitvis mycket 

intensiv mailtrafik!  

 

Jag vill också tacka min handledare Janne Margarethe Karlsson vid Högskolan i Gävle 

för ett mycket bra stöd vid rapportskrivning och för beställning av kompletterande data. 

 

Till sist vill jag tacka examinatorn, Anders Brandt. 

 

Förhoppningsvis är det här examensarbetet bara början till något som kan utvecklas och 

bli ett mycket användbart verktyg. 

 

http://www.fpx.se/
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Abstract 

A difficult and constant concern is how to define and delimit rural and sparsely populated 

areas. To be able to achieve such delimitations, a wide range of definitions and measures 

have been produced. The problem with many of them is that they give too crude and 

static definitions and are sometimes based on criteria that are subjective and hard to 

specify. The structure of the society has changed, for example the access to cars is high, 

which increases the accessibility and possibility to commute and allows people to settle 

further away from work and services. This contributes to making the limits of rural and 

urban areas more diffuse. Taking into consideration the technology that is available 

today, new sophisticated measures should be developed to make the concept of e.g. rural 

more distinct. 

 

In this thesis a new method of measurement for population sparsity and accessibility is 

introduced. The goal has been a method well suited for adaptation to different scales and 

one that takes into consideration the geographic distribution and size of the population. 

The accessibility factor of the method is based on the extent and spread of the road 

network which results in realistic population sparsity values. Directly linking to the 

method, a special measure, the Rurality index was developed in order to show how the 

method can be used at several different levels in a clear-cut way, e.g. local or regional. 

The method was tested and evaluated using ArcGIS and network analysis based on the 

2008 census materials. The study areas were the municipalities of Hudiksvall and 

Nordanstig in Sweden. 

 

The method involves a few steps. Initially, the area to be measured is divided into a grid. 

Then, for every cell in the grid the number of habitants within a certain distance along the 

road network is summarized. The distance is the method’s main variable and it can easily 

be adjusted according to the actual level of the measurement, in this study, 5, 10, 20 and 

30 kilometers were used. Lastly, the measured population within reach of the chosen 

distance is divided by the distance in kilometers giving the values using the measuring 

unit of habitants per kilometer. 

 

Measurements were performed using several distances and resulted in a series of maps 

produced with the new method, as well as a series of maps produced using a different 

resulting method, based on the population density within circles, for comparison and 

evaluation. The rurality index was given the abbreviated name RURIX (Rurality Index), 
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and a series of maps were produced to illustrate how the measurement values could be 

classified using RURIX. 

 

The results of the study showed that the new method gives good and realistic results 

throughout the study area. At all measurement distances the highest values could be 

found where people actually are settled and in areas where the road network is well 

extended, while lower values are focused on sparsely populated areas with a poor road 

network. The results of the method of comparison showed that a population density 

measuring alone cannot considerate the distribution of the population and accessibility. 

This was clearly shown in this regional level study, where the highest values were found 

within remote and poorly populated areas in the southern parts of the study area. A 

positive and important feature is that it worked well on a wide range of scales and can 

therefore be used with great benefit for measurements at different levels and for different 

purposes. The method also has potential for further development and, compared with 

methods that only measure population density, its advantages is clear.  

 

Keywords: Rural, urban, population density, accessibility, demography, measure, GIS, 

network analysis, RURIX 
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Sammanfattning 

En svår och ständigt aktuell fråga är hur landsbygd och glesbygd ska definieras och 

avgränsas. För att utföra sådana avgränsningar har en stor mängd olika definitioner och 

mätmetoder tagits fram. Problemet med många av dem är att de ger mycket grova och 

statiska indelningar och att de ibland bygger på subjektiva eller svårpreciserade kriterier. 

Samhällsstrukturen har förändrats, exempelvis är tillgången till bil stor idag vilket ökar 

tillgängligheten och tillåter att människor bosätter sig längre från arbete och service. Det i 

sin tur bidrar till att gränsen mellan landsbygd och tätort suddas ut och blir mer diffus. 

Med tanke på dagens teknik anser många att nya mer sofistikerade mätmetoder bör 

utvecklas; gärna metoder som nyanserar begreppen. 

 

I det här examensarbetet introduceras och testas en ny mätmetod för befolkningsgleshet 

och tillgänglighet. Målet har varit en metod mycket väl lämpad för anpassning till olika 

skalor och som tar hänsyn till befolkningens geografiska fördelning och storlek. 

Tillgänglighetsfaktorn i måttet är baserad på vägnätets utsträckning vilket ger 

verklighetstrogna mätvärden. Till metoden valdes att utveckla ett särskilt mått, ett 

gleshetsindex, för att visa hur metoden på ett entydigt sätt kan användas på flera olika 

nivåer, exempelvis lokal och regional. Mätmetoden har testats och utvärderats med 

ArcGIS och nätverksanalys med aktuella demografiska data från 2008 i form av statistik 

för totalbefolkning. Avgränsningsområdet har varit Hudiksvalls och Nordanstigs 

kommuner.  

 

Mätmetoden går i korta drag ut på att det område som ska mätas delas in i ett rutnät. Från 

varje ruta mäts hur många invånare som går att nå inom en bestämd sträcka längs 

vägnätet.  Sträckan är metodens huvudvariabel och den kan anpassas efter den nivå 

mätningen ska utföras på; i den här studien användes 5, 10, 20 och 30 kilometer. Det 

uppmätta invånarantalet för varje ruta divideras med mätsträckan i kilometer och det ger 

måttenheten invånare per kilometer.  

 

Mätningar utfördes med ett flertal mätsträckor och resulterade dels i en kartserie 

producerad med den nya mätmetoden och dels i en kartserie producerad med en annan 

mätmetod, baserad på befolkningsdensitet inom cirklar, för jämförelser och utvärdering. 

Det gleshetsindex som utvecklades fick namnet RURIX (av Rurality Index) och en 

kartserie producerades också för att illustrera hur mätvärden skulle kunna klassificeras 

enligt RURIX. 
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Resultaten visade att den nya mätmetoden ger bra och realistiska mätvärden över hela 

avgränsningsområdet. Högre mätvärden visade sig, vid alla mätsträckor, finnas främst där 

folk är bosatta och där vägnätet är väl utbyggt medan låga värden visade sig i 

glesbefolkade områden som antingen har dåligt utbyggt eller helt saknar vägnät. 

Resultaten från jämförelsemetoden klargjorde att enbart ett täthetsmått inte tar hänsyn till 

befolkningens fördelning och tillgänglighet vilket var tydligt vid mätningar på regional 

nivå där de högsta mätvärdena med jämförelsemetoden hamnade i otillgängliga och 

nästintill obefolkade skogsområden i avgränsningsområdets södra delar. En positiv och 

viktig egenskap för den nya mätmetoden är att den visat sig fungera mycket bra vid olika 

skalor och den kan därför med fördel användas för mätning på olika nivåer och för olika 

ändamål. Den har även stor potential att vidareutvecklas och i jämförelse med en metod 

som enbart mäter befolkningstäthet är fördelarna tydliga.  

 

Nyckelord: Glesbygd, landsbygd, tätort, befolkningstäthet, tillgänglighet, demografi, 

mätmetod, GIS, nätverksanalys, RURIX
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

En ständigt aktuell fråga, både i Sverige och på andra platser i världen är hur avgränsning 

och klassificering av urbana och rurala områden ska ske. Det finns ett flertal definitioner 

för de här begreppen och därmed många delade meningar och svar (Amcoff, 2006; Dijk 

& Valk, 2007). Enligt rapporten Landsbygdsdefinitioner i Sverige och andra länder, 

utgiven av Glesbygdsverket (2008), har en rad olika definitioner skapats vid behov för att 

användas av myndigheter och organisationer vid t.ex. geografiska avgränsningar, 

analyser, beslutstagande, forskning m.m. Definitionerna är ofta av varierande slag och tar 

hänsyn till olika faktorer såsom befolkningstäthet, tillgänglighet eller sociala och 

ekonomiska förhållanden. Med en stor mängd olika definitioner kan problem uppstå, 

speciellt vid t.ex. subventioneringar och lagstiftning som är baserad på hur ett område 

delats in (Dijk & Valk, 2007).  

 

Enligt Hugo, Champion & Lattes, (2001) kom metoderna för indelning i ruralt och urbant 

som de flesta nationer använder till under 1960-talet och bara små modifikationer har 

skett sedan dess. De här mätmetoderna är dock ofta mycket simpelt utformade med 

mycket grov avgränsning som bara brukar bestå av motsatser (Hugo m.fl. 2001). Det här 

gav upphov till stark kritik redan då. Med tiden har kritiken avtagit och metoderna har 

trots uppenbara brister blivit accepterade. Med tanke på att samhällsstrukturen och sättet 

människor bosätter sig på har blivit mer komplicerat sedan 1960-talet och med en 

ständigt växande befolkning, anser Hugo m.fl. (2001) att det är på tiden att mer 

sofistikerade sätt för avgränsning införs.  

 

Ett exempel på en faktor som bidrar till den större komplexiteten är att fler har tillgång till 

bil idag, vilket gör att tillgängligheten till omlandet och möjlighet till pendling ökar. 

Vilhelmson (2000) konstaterar i sin studie av människors resvanor i Sverige 1978-1997 

att ju mindre och glesare tätort, desto högre andel av alla resor utförs med bil. Många 

glesbebodda områden kan ha god tillgång till bra vägar och relativt korta avstånd till 

närmaste större tätort, men trots det klassificeras de in i landsbygd eller i Sverige även in 

i glesbygd (Vilhelmson, 2000). Det spelar ingen roll om området ligger i en glesare del av 

en storstadsregion eller långt in i en norrländsk skog, de hamnar ändå under samma 

kategori och det är därför angeläget att nyansera begreppen (Vilhelmson, 2000). Det är 

uppenbart att en mer nyanserad skala skulle fungera bättre, där landsbygden eller 

 

 

1



glesbygden delas in i fler nivåer. Redan 1966 argumenterades faktiskt för att de grova 

indelningarna skulle ersättas med en kontinuerlig skala, The Urban/Rural Continuum 

(Pahl, 1966). En sådan skala skulle innebära att de skarpa gränserna mellan urbant och 

ruralt suddas ut. I samma kontext har möjligheten att utveckla gleshetsbaserade index 

testats. Bland annat i en artikel av Ocaña-Riola & Sánchez-Cantalejo (2005) skapas ett 

gleshetsindex för att indexera alla kommuner i Spanien utifrån ett antal demografiska 

faktorer, bl.a. befolkningstäthet, ekonomi, jordbruks- och fiskerelaterad sysselsättning. 

 

I arbetsrapporten Kunskap om landsbygden av Westholm & Waldenström (2008) 

diskuteras och kategoriseras behovet kring landsbygdsforskning i Sverige och slutsatsen 

dras att den bör stärkas. Gleshet och fysisk miljö lyfts fram som viktiga förhållanden för 

att försämrad tillgänglighet påverkar människor på många sätt, bland annat socialt och 

ekonomiskt. Definitionsfrågan tas också upp i och med bristen på en enhetlig definition, 

men eftersom forskning kräver stor flexibilitet anses att en gemensam definition för 

landsbygd skulle kunna fungera som en begränsning. Istället bör fokus ligga på dagens 

moderna statistik och GIS-teknik som ger stora möjligheter att t.ex. variera skala och 

utföra rumsliga analyser (Westholm & Waldenström, 2008).  

 

I Sverige har begreppet glesbygd på senare tid aktualiserats på grund av fenomenet 

”Mackdöden” som innebär att bensinstationer i glesbygd och landsbygd har svårt att gå 

runt rent ekonomiskt. Det beror bland annat på att de säljer mindre volymer och det 

tvingar dem att höja priserna, vilket i sin tur får folk att tanka där det är billigare, t.ex. i 

större tätorter. Bensinstationer kan i glesbygd till slut tvingas lägga ner verksamheten (se 

ex. Lindkvist, 2008; Abrahamson, 2008). En metod som delar in glesbygden i flera nivåer 

skulle kunna bidra till att stödåtgärder av större och mindre slag kan sättas in för att hålla 

bensinstationer i dessa glesbefolkade trakter vid liv. 

 

Ett annat möjligt användningsområde för en sådan metod är inom sjukvårdsplanering. Det 

skulle bli möjligt att identifiera olika mönster av sjukvårdsbehov beroende på hur 

glesbefolkade områden är och hur avlägsenhet till sjukhus och kliniker påverkar hälsan 

(Humphreys, 1998).  

 

1.2 Definitioner och mätmetoder 

Sveriges bebodda ytor delas idag ofta in i följande: glesbygd, landsbygd och tätort. I 

engelsktalande länder används istället termerna urban eller rural areas som översatt till 
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svenska blir stadsområden eller landsbygdsområden. De här begreppen är mycket 

svårdefinierade p.g.a. att många olika faktorer kan spela in, inte bara demografiska (ex. 

befolkningsstorlek och fördelning) och geografiska faktorer (ex. avstånd och marktyp) 

utan även exempelvis sociala och ekonomiska (ex. jordbruksrelaterad sysselsättning) 

(Glesbygdsverket, 2008; Westholm & Waldenström, 2008). Humphreys (1998) menar att 

de faktorer som avgör om ett område är landsbygd kan delas in i kvantitativa och 

kvalitativa där de kvantitativa har fördelen att de kan mätas, t.ex. sträcka och population. 

 

I ett flertal länder har specifika regler och kriterier utformats för att definiera vilka 

områden som är tätorter. De områden som inte uppfyller kriterierna brukar klassificeras 

som landsbygd eller icke-tätort. Enligt Hugo m.fl. (2001) finns det några återkommande 

kriterier som används för att definiera tätort, de brukar involvera en eller flera av 

följande:  

 

• ett gränsvärde för befolkningens storlek 

• befolkningstäthet 

• hur sammanhängande bebyggelsen är 

• politisk status 

• storlek av befolkningen som inte sysslar med jordbruk 

• tillgång till vissa typer av service eller aktiviteter. 

 

Demografiska faktorer som befolkningens storlek och täthet är de vanligaste 

indikatorerna på om en plats är en tätort eller inte och för en enkel avgränsning mellan 

tätort och icke-tätort brukar det räcka (Dijk & Valk, 2007; Ocaña-Riola & Sánchez-

Cantalejo, 2005). Sveriges Nationalatlas (SNA) har använt sig av en metod där 

befolkningstäthet kan mätas med cirklar med en bestämd radie. Inom varje cirkel 

summeras befolkningen och på det sättet kan huvuddragen över befolkningstätheten i 

Sverige illustreras (Sveriges Nationalatlas, 2008). Ibland mäts hur stor och 

sammanhängande bebyggelse är för att dela in geografiska områden i tätort eller inte. Ett 

exempel på det finns i en rapport av Bibby & Shepherd (2004) där en ny 

klassifikationsmetod för tätort och landsbygd utvecklas med data över England och 

Wales. Metodens tyngdpunkt läggs på bosättningars fysiska form och densitet.  

 

Några av de vanligaste definitionerna som används i Sverige är först och främst 

Glesbygdsverkets som utgår ifrån tillgänglighet och tätortsstorlekar. Den innebär att alla 

orter, med ett visst utbud av service och tjänster och en befolkning över 3000 personer 

räknas som tätorter (Glesbygdsverket, 2008). All yta mellan 5 och 45 minuters 
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färdsträcka längs vägnätet ut från tätorter benämns tätortsnära landsbygd; resterande 

områden, d.v.s. alla områden som finns längre än 45 minuter från tätorter, klassificeras 

som glesbygd (Glesbygdsverket, 2008). För Sveriges kommuner och landsting har en 

annan indelning skett; Sveriges alla 290 kommuner har delats in i nio grupper baserat på 

näringslivsstruktur, pendlingsmönster, befolkningsstorlek och täthet. En av dessa grupper 

innehåller glesbygdskommuner som är kommuner med låg befolkningsstorlek (<20 000) 

och täthet (<7 invånare/km2) (Glesbygdsverket, 2008). Statistiska Centralbyråns (SCB) 

definition för tätort lyder att om en sammanhängande bebyggelse har minst 200 invånare 

och avståndet mellan husen är maximalt 200 meter är det en tätort (Glesbygdsverket, 

2008). SCB har ingen speciell definition för landsbygd eller glesbygd, bara ”icke-tätort”.  

 

I andra länder går det att se liknande mönster, med flera definitioner. I en arbetsrapport 

från Kanada av Plessis m.fl. (2002) jämförs hela sex olika definitioner för landsbygd som 

används i landet. Varje definition bygger på olika kriterier och ger olika resultat för vad 

som räknas som landsbygd. Därför uppmanas analytiker och forskare att noggrant tänka 

igenom inom vilken skala landsbygdsfrågan rör sig innan de bestämmer sig för en 

definition (Plessis m.fl., 2002). Den definition som trots allt rekommenderas innebär att 

alla områden utanför tätorter med över 10 000 invånare kallas landsbygder och småstäder 

(rural and small towns).  

 

Ett exempel på ett land som använder sociala och ekonomiska faktorer för att definiera 

landsbygd är Irland. Där vägs kvalité på infrastruktur, hur arbetsmarknaden ser ut och hur 

många som har arbete in i definitionen (Maynooth & Martin, 2000). 

 

I många definitioner är det vanligt att körtider eller sträckor längs vägnätet integreras. 

Exempel på det finns i Skottland där platser som ligger över en viss körtid från tätorter 

definieras som landsbygd (Scottish Executive, 2006). Det blir ett mått på avlägsenhet 

eller tillgänglighet. I en artikel från Australien av Dunne, Bamford & Taylor (1999) 

beskrivs ett tillvägagångssätt att med hjälp av GIS och nätverksanalys kvantifiera 

avlägsenhet (remoteness) till servicecentra. Där har ett tillgänglighetsindex, 

Accessibility/Remoteness Index of Australia (ARIA), utvecklats för att klassificera landets 

yta beroende på väglängdsavstånd till närmaste servicecentra. Ett liknande 

tillgänglighetsindex har med hjälp av ARIA utvecklats vidare av Power (2004) för 

Newfoundland och Labrador i Kanada. Studierna av Dunne m.fl. (1999) och Power 

(2004) visar att GIS och nätverksanalys på ett mycket effektivt sätt kan användas för att 

mäta tillgänglighet och avlägsenhet till service. Tillgänglighet är en faktor som många 
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anser viktig för att definiera begrepp som urbant och ruralt (se ex. Hugo m.fl. 2001; 

Scottish Executive, 2006; Glesbygdsverket, 2008). 

 

Enligt Dijk och Valk (2007) finns problem med tillgänglighetsmått och det är hur 

tätorters storlekar och servicenivåer tas hänsyn till. Det här exemplifieras med att man 

kan befinna sig 10 kilometer från en mindre stad med 20 000 invånare vilket bör räknas 

som mindre tillgängligt och urbant än att vara 30 kilometer från en storstad med 1 miljon 

invånare. Men så är inte alltid fallet. 

 

1.3 Demografi i GIS 

Som tidigare nämnts så är befolkningsstorlek och täthet mycket vanliga indikatorer för 

hur ett område ska klassificeras. GIS kan med fördel användas för att hantera och 

analyserna sådana demografiska data. Ofta används någon form av rutnät, t.ex. ett raster 

med en viss upplösning för att, i varje ruta (cell), lagra statistik för motsvarande område i 

verkligheten (se ex. Deischmann, Balk, & Yetman, 2001). I Sverige finns extremt 

högupplöst befolkningsstatistik att tillgå från SCB. Statistiken redovisas bland annat i 

form av befolkning per koordinat där statistik är kopplat till varje enskild 

koordinatbestämd fastighet (Statistiska Centralbyrån, 2008a). 

 

I övriga världen varierar noggrannheten kraftigt beroende på länders geografi, ekonomi 

m.m. Det finns några intressanta globala projekt för att kartlägga befolkningen och dess 

utbredning över jorden, varav två av dessa är LandScan (Bhaduri m.fl. 2002) och Gridded 

Population of the World (GPW)(Deischmann m.fl. 2001). LandScan, som utvecklas av 

Oak Ridge National Laboratory, är en databas som använder statistik och satellitdata för 

att fördela befolkningen över ett raster baserat på en rad koefficienter. Några av dessa är 

nattligt ljus, sluttningar och avstånd till vägar. Upplösningen är på 1 km över hela jorden 

och förbättringar på databasen sker årligen. Det andra projektet, GPW, använder också 

raster för att fördela ut mer eller mindre noggrann befolkningsmängd för jordens alla 

länder.  

 

Satellitdata är något som blivit ett allt vanligare verktyg vid avgränsning och 

klassificering för t.ex. tätort och icke-tätort. För Sveriges del är det inte nödvändigt med 

tanke på de noggranna data som finns att tillgå, men i andra, större nationer, som 

exempelvis Kina, kan satellitdata vara fördelaktigt. Ett exempel på det behandlas i en 

artikel av Nakaya (2002) där nattligt ljus från satellitdata används för att geografiskt 
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projicera befolkningsfördelningen för tätorter och landsbygd mellan åren 1990 och 2050. 

Den största tillförlitliga enheten för upplösning av befolkningsstatistik i Kina uppges vara 

ett s.k. county och landet består av 2420 sådana enheter (ej öar). Den genomsnittliga 

arean för enheten uppges vara 3876 km2. Med dessa siffror i åtanke är det lätt att förstå 

varför satellitdata är fördelaktigt i Kina. I Sverige kan SCB leverera befolkningsstatistik i 

rutor med upp till 100 meters upplösning (Statistiska Centralbyrån, 2008; Amcoff, 2006). 

Till skillnad från många andra nationer ger det oss möjlighet till oerhört noggranna 

geografiska analyser av demografin. 

 

1.4 Forskningsproblem 

En brist med att det finns många definitioner är att forskare använder begreppet 

landsbygd utan någon enhetlig definition. Begreppet definieras ofta på det sätt som är 

mest lämpligt för aktuell forskningsfråga (Westholm & Waldenström, 2008). Ett exempel 

på begreppets variation tas upp av Baer, Gesler & Johnson-Webb (1997) där det påstås att 

det, enbart i den vetenskapliga tidskriften The Journal of Rural Health, förekom 26 olika 

definitioner av landsbygd i granskade vetenskapliga artiklar mellan åren 1993 och 1995. 

Det här bidrar till problem och svårigheter vid forskning eftersom det blir svårt att 

replikera och jämföra studier. Det finns därför definitivt anledning att utveckla bättre och 

framförallt bredare definitioner och mätmetoder som fler kan acceptera och använda sig 

av. 

 

En empirisk studie av Gong & Edoardo (2007) i Italien och Kina visar att 

befolkningstäthet inte är ett tillräckligt bra kriterium för att klassificera ett område som 

ruralt eller urbant. Ocaña-Riola & Sánchez-Cantalejo (2005) menar att två typer av 

problem uppstår när befolkningsstorlek eller täthet används som indikatorer. Det ena 

problemet är att begreppet ruralt är mycket komplicerat och fler variabler än en behövs 

för att beskriva det. Det andra problemet uppstår just eftersom den geografiska 

indelningen är så grov och bara består av två motsatser där ett gränsvärde sätter gränsen 

för ruralt och urbant. Det brukar inte ge en korrekt bild av verkligheten.  

 

Ett statistiskt fenomen kring tätort och landsbygd beskrivs av Amcoff (2006). Problemet 

går kortfattat ut på att när tätorter expanderar kan det i dess yttre delar bli väldigt diffust 

vad som är vad. Definitionsmässigt kan därför ett nytt område i utkanten av en tätort 

förväxlas med landsbygd. Det här fenomenet kallas urban spillover och bidrar, under 
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tidsperioder, till missvisande befolkningsökningar i landsbygden och minskningar i 

tätorter. 

 

1.5 Syfte och frågeställning 

Syftet med det här examensarbetet var att med GIS-teknik utveckla, testa och utvärdera 

en ny mätmetod för befolkningsgleshet och tillgänglighet. Målet var en bred och 

mångsidig mätmetod som gör det möjligt att dela in begrepp som glesbygd och landsbygd 

i flera nivåer. Därmed skulle problem som uppstår med alltför grova indelningar kunna 

undvikas. En bred mätmetod kan också accepteras och användas av fler, vilket skulle vara 

positivt vid forskning, beslutsfattande, stödåtgärder m.m.  

 

De huvudsakliga frågeställningar som ställdes var: 

• Presterar mätmetoden önskvärda och realistiska resultat? 

• Hur väl presterar mätmetoden i jämförelse med en annan metod? 

 

Den nya mätmetoden avgränsades till kvantitativa faktorer för demografi och geografiskt 

avstånd. Anledningen var att det är faktorer som enkelt kan mätas och tillgången till data 

är åtminstone i Sverige väldigt stor. Fler faktorer än så ansågs kunna leda till att metoden 

skulle ha blivit för komplicerad och förlorat dess mångsidighet. 

 

De arbetsfrågor som användes för att analysera den nya metoden var: 

• Är mätmetoden anpassningsbar för olika skalor och nivåer? 

• Hur kan mätresultaten tolkas och hanteras? 

• Hur ser möjligheterna ut att med GIS utföra mätning med metoden? 

• Hur ser tillgången av data ut när det gäller kvalité och upplösning? 

• Har mätmetoden några brister och begränsningar? 

• Vad kan mätmetoden användas till? 

• På vilket eller vilka sätt är den här metoden bättre än andra? 

• Vilka områden för vidare forskning kan identifieras? 

 

Målet med den här studien var att den ska kunna ligga till grund för fortsatt forskning och 

utveckling av mätmetoden. Därför var det viktigt att ovanstående frågor utreddes så långt 

som möjligt. 
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1.6 Geografisk avgränsning 

Det geografiska område som valdes ut att fungera som undersöknings- och analysområde 

blev kommunerna Hudiksvall och Nordanstig. I figur 1 syns en översiktskarta över 

kommunerna. Det här området passar bra för att studera mätmetoden eftersom det 

innehåller både en större tätort som Hudiksvall med ca 15 000 invånare samt även mindre 

orter som t.ex. Hassela med färre än 500 invånare. Området omfattar allt från tätorter till 

mycket glesbefolkade platser i de nordvästra delarna. Enligt Sveriges kommuner och 

landstings (SKL) kommunindelning delas Hudiksvall in i gruppen Övriga kommuner med 

över 25 000 invånare och Nordanstig i Övriga kommuner med under 12 500 invånare 

(SKL, 2005). Enligt Glesbygdsverkets definition bodde det år 2007 i kommunerna 

sammanlagt 1 403 personer i glesbygd, 24 031 i tätortsnära landsbygd och 21 306 i 

tätorter. 

 

 
Figur 1. Översiktskarta över avgränsningsområdet. 

(© Lantmäteriet Gävle 2009. Medgivande I 2008/1940  ) 
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2 Metod 

2.1 Översiktlig beskrivning av mätmetoden 

Metoden går ut på att för varje enskild ruta i ett rutnät mäta vilka invånare som går att nå 

inom en bestämd mätsträcka längs vägnätet och därefter beräkna summan av dessa. 

Mätsträckan bestäms beroende av vilken nivå mätningen ska ske på; från korta sträckor 

för mätningar på lokal nivå till långa sträckor för mätningar på regional och nationell 

nivå. De data som behövs för att utföra sådana mätningar är demografiska data i form av 

totalbefolkning utfördelad geografiskt i rutor, ett vägnät att mäta längs och ett rutnät att 

utgå ifrån och lagra resultat i. En mätning sker för varje ruta och utgår ifrån en punkt som 

markerar rutans centrum. Mätvärdet, d.v.s. summan av antalet invånare som nås, 

divideras med mätsträckan i kilometer för att få fram ett genomsnitt för antal invånare per 

kilometer längs vägnätet. Invånare per kilometer är mätmetodens måttenhet och de 

framräknade värdena lagras i motsvarande ruta. Till sist kan klassificerade kartor 

produceras med hjälp av mätvärdena för att illustrera hur invånartillgängligheten 

förändras med avstånd och skala. 

2.1.1 Rutnätet 

Figur 2. Tillvägagångssätt vid mätstart. 

Mätning längs vägnätet sker för varje ruta i rutnätet och det är därför viktigt att avgöra 

varifrån varje mätning ska starta. Eftersom alla rutors centrumpunkt inte är lokaliserad 

rakt ovanpå en väg och avståndet till närmaste väg varierar ruta för ruta, kan hänsyn tas 

till fågelvägsavståndet mellan centrumpunkter och vägar. I den här studien användes ett 

tillvägagångssätt där den valda mätsträckan subtraheras med fågelvägsavståndet.  

Det innebär att om mätsträckan är 

3000 m och en rutas centrumpunkt är 

lokaliserad 703 m fågelvägen från 

närmaste väg så sker mätning med en 

beräknad mätsträcka på 2297 m längs 

vägnätet istället för med hela 3000 m. 

Detta illustreras i figur 2 där mörka 

nyanser av grön och blå avser den 

beräknade mätsträckan med hänsyn 

till fågelvägsavståndet medan ljusa 

nyanser visar full utsträckning, 3000 m. 
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Med det här tillvägagångssättet behövs inget beslut för hur långt ut i terrängen ett 

mätvärde vid vägen ska gälla eftersom ingen generalisering sker och den bestämda 

mätsträckan startar i varje rutas centrum och inte vid vägen. Fler sätt att hantera mätstart 

diskuteras i diskussionen. 

    

2.1.2 Mätexempel 

Mätmetoden kan beskrivas och illustreras i tre steg där det första steget innebär att 

demografisk data (bebodda rutor) och rutnätets centrumpunkter kopplas till vägnätet och 

fågelvägsavståndet mellan punkterna och deras närmaste väg mäts upp (figur 3). 

Mätsträckan längs vägnätet beräknas genom att subtrahera den valda mätsträckan, i det 

här fallet 2000 meter, med det fågelvägsavstånd som mättes upp. I exempelfiguren syns 

de framräknade mätsträckorna för varje ruta i kolumnen längst ner till höger, den ruta 

med kortast avstånd från centrum till närmaste väg är ruta 1166 med 6 meter. Den ruta 

med centrum lokaliserat längst ifrån en väg är ruta 1248 med 394 meter. För samtliga 

rutor ger det beräknade mätsträckor från 1606 till 1994 meter. När det första steget är 

utfört och alla mätdata är lokaliserade på vägarna går det att utföra själva mätningen.  

 

 
Figur 3. Avstånd och omlokalisering till vägnätet. 

 

När mätningen sker beräknas hur många invånare som går att nå inom den beräknade 

mätsträckan från varje omlokaliserat beräkningsrutcentrum som nu kallas mätstartpunkt 

(figur 4). I mätexemplet symboliseras vilken eller vilka bebodda rutor som nås från varje 

startpunkt med räta linjer i olika färger för varje startpunkt. Summan av antalet invånare 
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som är kopplade till rutorna adderas ihop och resultatet sätts in i den beräkningsruta som 

mätningen gäller för. Till sist divideras resultatet för alla rutor med mätsträckan (antal 

km) för att få fram genomsnittligt antal invånare som kan nås per kilometer i alla 

riktningar. Resultatet kan exempelvis klassificeras och symbolsättas som i figur 5. Där 

har ljusa nyanser av röd använts för rutor med låga mätvärden, alltså rutor som vid den 

här mätningen når få invånare per kilometer. Mörka nyanser har använts för motsatsen, 

d.v.s. för de rutor som når flest invånare per kilometer.  

 

 
Figur 4. Mätning av antal invånare upp till 2000 meter från mätstartpunkt. 

 

 
Figur 5. Mätresultat - Invånare per kilometer med fyra klasser. 
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2.1.3 Mätvariabler och upplösning för test av metoden 

Huvudvariabeln för den utvecklade vägmätningsmetoden är mätsträckan, det är den som 

bestämmer för vilken nivå mätningen ska gälla. I den här studien användes mätsträckorna 

5, 10, 20 och 30 km för att testa metoden. Sträckorna 5 och 10 km kan anses representera 

mätningar på lokal nivå och 20 och 30 km på regional nivå. Det beräkningsrutnät som 

användes hade rutstorleken 1000 meter vilket totalt innebar 2746 rutor för Hudiksvalls 

kommun och 1452 rutor för Nordanstigs kommun.  

2.1.4 Utvärdering av mätresultat 

För att visa den stora fördelen med att mäta befolkningsglesheten längs vägnätet 

jämfördes de resulterande kartorna med kartor producerade med en annan metod som 

använts i en rapport av Bibby & Shepherd (2004). Den bygger på att s.k. densitetsprofiler 

räknas fram för hur tät bebyggelsen är inom ett antal olika radier runt varje cell i ett 

raster. Som jämförelsemetod i den här studien användes befolkningsdensitet istället för 

bebyggelsedensitet, d.v.s. alla invånare inom en cirkel runt varje ruta summeras och 

divideras med cirkelarean. Det har även utförts av Sveriges Nationalatlas (2004) där 

cirkelradier på 30 och 100 km användes för att räkna fram befolkningstäthetsunderlag för 

hela Sverige. Den här metoden kommer fortsättningsvis att benämnas ”Cirkelmetoden”.  I 

figur 6 syns hur mätningen skiljer sig mellan metoderna. 

 

  
Figur 6. Jämförelse mellan Vägmätningsmetoden och Cirkelmetoden. 
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Vägmätningsmetoden mäter invånare per kilometer och cirkelmetoden mäter invånare per 

kvadratkilometer, alltså två helt olika gles- och täthetsbegrepp. Mätvärdena blir därför 

mycket olika, vilket förhindrar att mätresultaten kan klassificeras med samma 

mätvärdesintervall. För att jämföra metoderna användes därför 20-percentiler, vilket 

innebar att alla mätresultat delades in i fem lika stora delar.  
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2.2 Data 

De demografiska data som användes i det här arbetet tillhandahölls av SCB och består av 

befolkningsräkning (aktualitet 2008-12-31) utfördelad geografiskt i rutor. Det levererades 

med det svenska referenssystemet SWEREF99 och omfattar förutom Hudiksvall och 

Nordanstig även de angränsande kommunerna: Sundsvall, Ånge, Ljusdal, Ovanåker, 

Bollnäs och Söderhamn (figur 7). 

 

 
Figur 7. Demografiska data från SCB. 

 

Rutnätet som består av 15026 rutor är kopplat till en attributtabell som innehåller 

befolkningsstatistik för varje enskild ruta. De statistiska värdena är uppdelade i tre 

kolumner: 

 

• BEF0_17: Totalbefolkning upp till 17 år 

• BEF18_W: Totalbefolkning 18 år och äldre 

• TOTBEF: Total folkmängd  

 

Rutstorleken är 250 m vilket ger hög noggrannhet över befolkningens geografiska 

fördelning och möjlighet till noggranna geografiska analyser över demografin i området. 

Rutstorleken var fullt tillräckligt för att studera metoden ända ned till lokal nivå. 
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Vägnätet som användes vid nätverksanalysen är en del av Översiktskartan och hämtades i 

shapefiler från Digitala Kartbiblioteket som förvaltas av Lantmäteriet. Den innehåller alla 

vägar i storleksordningen motorväg ned till enskild väg. Alla övriga kartdata som 

användes som bakgrundsinformation för resultatkartorna i den här studien kommer till 

viss del från Översiktskartan och till viss del från Sverigekartan och består av kommun- 

och länsgränser, vattenytor, marktyper och tätorter. Båda dessa kartor levereras även de i 

referenssystemet SWEREF99. 

 

2.2.1 Tillgänglighet och sekretess 

Den typ av data som tillhandahölls från SCB är i grunden sekretessbelagd om 

rutstorleken är mindre än 250 m i tätort och 1 km i glesbygd. Det här beror på att det 

enligt sekretesslagen (1980:100) inte ska gå att identifiera enstaka individer i statistiska 

redovisningar, vilket leder till att sekretessprövning krävs för att få tillgång till sådana 

data utan modifikation. De data som användes i det här examensarbetet har dock 

genomgått viss modifikation av SCB på grund av den konstanta upplösningen över hela 

området på 250 m. Det här bestod i att alla rutor med värdet 1, d.v.s. med endast en 

boende, har ändrats till 0 och alla rutor med värdet 2 har ändrats till 3. Den här typen av 

data är inte fritt tillgänglig för allmänheten, men kan däremot erhållas mot betalning.  

 

2.2.2 Begränsningar 

Den geografiska utbredningen av de demografiska data som användes begränsade 

mätningar längs vägnätet till ca 39 km för Hudiksvall och Nordanstig. Vid mätningar med 

längre avstånd än så skulle kvalitén på de resulterande mätvärdena inom 

kommungränserna gradvis ha försämrats med avståndet. Begränsningen uppstår initialt i 

Ljusdals kommun på grund av kommunens avsmalning i norr. Men avstånd på 39 km var 

fullt tillräckligt för att testa metoden på upp till regional nivå där den längsta mätsträckan 

bestämdes till 30 km. För mätningar på nationell nivå skulle mätningar med sträckor på 

t.ex. 50, 100 och 200 km behövts vara möjliga att utföra. 

 

En annan begränsning uppstod i och med att det vägnät som användes togs från 

Översiktskartan. Begränsningen beror på att det vägnätet är generaliserat, exempelvis 

finns många mindre vägar inte med. Vid mätningar med korta mätsträckor (< 5 km) är det 

dock viktigt att även mindre vägar finns med. På grund av det här sattes den lägsta 

mätsträckan för lokal nivå till 5 km. 
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2.2.3 Egenproducerade data 

Rutnätet producerades i form av ett punktnät i ESRI shapefil format där varje punkt 

representerar ett rutcentrum. Syftet med nätet är, som tidigare nämnts, att det ska ligga till 

grund för mätningar och lagra resultat. Ett simpelt verktyg för att skapa ett punktnät över 

ett specificerat område kunde produceras med hjälp av editorn för Visual Basic i ArcMap. 

Verktyget som fick namnet NätSkaparen, kodades med Visual Basic for Applications 

(bilaga 1) och dess gränssnitt syns i figur 8. De variabler som programmet behöver för att 

skapa ett punktnät är x- och y-koordinater för en startpunkt lokaliserad i övre vänstra 

hörnet, värden i kilometer på nätets utsträckning i bredd och höjdled samt ett värde på 

avståndet mellan punkterna, vilket blir rutstorleken. Det punktnät som användes i den här 

studien skapades med startpunkt i koordinaten 540 500, 6 910 500 (SWEREF99) och 

omfattningen 120x120 km med 1000 meters punktintervall (upplösning). Utifrån de här 

värdena skapade programmet punktnätet genom att lagra punkterna i en TAB-avgränsad 

textfil med två kolumner, en för x-koordinater och en för y-koordinater. Filen kunde 

sedan öppnas i ArcMap och konverteras till en ESRI shapefil för vidare bearbetning. 

 

 
 Figur 8. NätSkaparen, verktyg för att skapa ett punktnät. 
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2.3 Programvaror och verktyg 

Den programvara som användes för alla GIS-relaterade moment i den här studien var 

ESRI:s ArcGIS med tillägget Network Analyst. För bildhantering användes Adobe 

Photoshop CS3. 

2.3.1 ArcGIS Network Analyst 

Tillägget Network Analyst i ArcMap tillåter användare att analysera och finna lösningar 

till olika typer av nätverksproblem med hjälp av ett antal analysverktyg. Ett vanligt 

användningsområde är t.ex. att finna snabbaste vägen mellan två eller flera platser. 

 

Det verktyg som användes för att testa mätmetoden i den här studien var OD Cost Matrix. 

Verktyget är baserat på Djikstras algorithm och gör det möjligt att lösa problem som 

involverar många ursprungsplatser (Origins) och destinationer (Destinations) i ett 

nätverk. Det skapar en kostnadsmatris, d.v.s. en tabell som lagrar trögheten i nätverket 

(ex. sträcka eller tid) mellan ursprungsplatser och destinationer. Därtill rankas 

destinationer efter trögheten, exempelvis hur långt bort de ligger från ursprungsplatsen. 

 

Verktyget har precis den funktionalitet som krävdes för att testa den nya mätmetoden. 

Alla mätstartpunkter i rutnätet kan tolkas som Origins och alla befolkade rutor som 

Destinations. Det finns möjlighet att använda ett s.k. cut_off värde för att bestämma hur 

långt från varje Origin som Destinations ska eftersökas, det värdet blir det den beräknade 

mätsträckan.  

 

2.3.2 Prestandakrav 

Den GIS-metodologi som används, att med ArcGIS och tillägget Network Analyst utföra 

mätningar och beräkningar, innehåller flera mycket beräkningsintensiva moment. Det här 

gäller främst de moment som involverar användning av Network Analyst och då i form 

av inladdning av data i Origins och Destinations i ett kostnadsmatrislager, beräkning och 

summering av resultat. På grund av detta är en kraftig och modern dator med snabb 

processor att föredra vid omfattande mätningar. Prestandakraven ökar drastiskt med 

variabeln som bestämmer mätsträckan. I tabell 1 syns hur många mätresultat (i antal 

linjer) som genererades för Hudiksvalls kommun med 2746 origins och 9103 destinations 

och mätsträckorna 5, 10, 20 och 30 km.   
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Tabell 1. Prestandakrav. 

Sträcka (km) Resultat (linjer) Minnesanvändning(mb) Tidsåtgång 

5 70 099 320 0 min 12 s 

10 291 400 360 0 min 23 s 

20 1 281 490 365 1 min 18 s 

30 3 058 825 450 2 min 57 s 

 

Tabell 1 visar även mätningens tidsåtgång och minnesanvändning för en dator med en 

processor av typen Intel Core 2 Duo med en klockfrekvens på 4 Ghz och 4 GB RAM-

minne. 
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2.4 GIS-metodologi för mätmetoden 

GIS-metodologin som användes för att testa mätmetoden kan sammanfattas i tre faser. 

Under den första behandlas och förbereds data, alla nödvändiga filer skapas. I fas två 

utförs mätningen och i fas tre summeras och lagras resultatet. 

2.4.1 Fas 1: Dataförberedelser 

Ett 120 x 120 km stort punktnät (centrumpunkter för beräkningsrutnätet) krävdes för att 

täcka hela avgränsningsområdet. Det här skapades med hjälp av NätSkaparen och 

konverterades till en ESRI shapefil i ArcMap. Alla punkter utanför kommungränserna 

och i havet togs bort och avståndet mellan alla återstående punkter till deras närmaste 

vägavsnitt mättes upp med verktyget Near. I samband med att verktyget användes 

skapades automatiskt en ny kolumn (Near_Dist) i punktnätets attributtabell där avstånden 

lagrades. Vägnätet förbereddes genom att ett nytt nätverkslager skapades utifrån det. 

Eftersom alla demografiska data bestod av rutor (polygoner) konverterades dessa till 

punkter för att möjliggöra inladdning i nätverksverktyget. Vid konverteringen 

lokaliserades varje punkt på den plats som motsvarade rutcentrum i grunddata. Alla 

utdata i fas 1 lagrades för att ingå i fas 2. Flödesschema för fas 1 syns i figur 9.  

 

 
Figur 9. Flödesschema för fas 1, dataförberedelser. 
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2.4.2 Fas 2: Nätverksanalys 

De data som förbereddes i fas 1 fungerade som indata till fas 2, nätverksanalysen. Det 

inledande momentet i fas 2 var att med nätverksdatasetet skapa kostnadsmatriser i 

nätverksverktyget, Network Analyst. För att reducera prestandakraven vid mätning 

skapades två kostnadsmatriser, en per kommun. Därefter kunde data laddas in i origins 

och destinations i de båda matriserna. Origins laddades med punkter från punktnätet som 

vid processen sattes till att snappas mot nätverkslagret, d.v.s. vägarna. För att kunna 

identifiera varje inladdad punkt med motsvarande punkt i punktnätet överfördes alla 

Objekt-ID värden från punktnätet till fältet ”Name” i origins. Mätsträckan längs vägnätet 

för mätningen beräknades för varje punkt genom att en vald mätsträcka, t.ex. 30 km, 

subtraherades med avståndet mellan punkt och vägnät som beräknats i fas 1 och lagrats i 

kolumnen Near_Dist. De beräknade mätsträckorna sattes sedan in i kolumnen 

CutOff_Length i origins. Därefter laddades destinations med all demografisk data i 

punktform och i samband med det kopplades de två tabellerna också ihop så att 

invånarantalet (Tot_Bef) för varje punkt lagrades i varje motsvarande destination. I det 

här skedet, när all data laddats färdigt in i matrisen, utfördes mätning med vald 

mätsträcka, solve. Resultatet lagrades som linjeobjekt i tabellen lines där linjerna 

symboliserade vilka destinationer som gått att nå från varje utgångspunkt, eller rättare 

sagt, vilka befolkningspunkter som gått att nå från varje beräkningsruta. Vid det sista 

steget i fas 2 kopplades lines ihop med destinations för att möjliggöra summering av antal 

invånare. I figur 10 syns flödesschema för fas 2. Internt lagrad data avser data som lagras 

i programvaran. 

 
Figur 10. Flödesschema för fas 2, Nätverksanalys. 
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2.4.3 Fas 3: Summering av mätresultat 

Mätresultatet i lines kunde summeras och exporteras till en dbf-fil med funktionen 

summarize. Det gick till på så sätt att kolumnen Tot_Bef (totalbefolkning) som kopplats 

till lines från destinations summerades baserat på mätningens utgångspunkter, Origins. 

Ett exempel på det här syns i tabell 2 där den vänstra delen innehåller utgångspunkter 

(Origin-ID), vilka destinationer de når (Destin-ID) samt antal invånare vid de 

destinationerna (Tot_Bef). Till höger i tabellen har summeringen ägt rum och det totala 

antalet invånare som går att nå från varje utgångspunkt har räknats fram. Den exporterade 

dbf-filen med summeringen kopplades sedan ihop med beräkningsrutnätet där resultaten 

lagrades. Två nya fält skapades för att hålla mätresultaten, de namngavs till TotBefXkm 

och TotBefPerKmX där X var den mätsträcka som använts vid mätningen. Flödesschema 

för fas 3 syns i figur 11. 

 
 Tabell 2. Summeringsexempel av mätresultat. 

Origin-ID Destin-ID Tot_Bef Origin-ID Tot_Bef 

1 1234 11 1 36 
1 1235 14 2 24 
1 1343 4 3 12 
1 1344 7 4 12 
2 1567 5   
2 1568 19   
3 1789 1   
3 1790 3   
3 1791 8   
4 1800 12   

 

 
Figur 11. Flödesschema för fas 3, summering av mätresultat. 

 

 

21



2.4.4 Jämförelsekartor för utvärdering av mätresultat 

 

Metoden för att med GIS räkna fram jämförelsekartor över samma område som med den 

nya mätmetoden men baserade på cirkelmetoden och varierande radier är mycket simpel.  

Först skapades buffertar med radierna 5, 10, 20 och 30 km runt alla centrumpunkter i 

beräkningsrutnätets rutor. Därefter summerades all befolkning inom varje buffert med 

hjälp av verktyget Spatial Join i ArcMap. Summan för varje buffert lagrades som vid 

vägmätningsmetoden i beräkningsrutnätet. 

2.5 Index för gleshet 

För att dela in mätvärden från vägmätningsmetoden i olika nivåer av gleshet utformades 

ett index som tilldelades namnet RURIX (teleskopord för RURALITY INDEX myntat av 

Sigurd Melin). Dess struktur är mycket enkel och består av två värden, mätsträckan (s) 

och mätvärdet för invånare per km (i) enligt formeln: 

 

RURIX(s) = i 

 

Exempelkartor skapades för alla mätsträckor med RURIX-värden indelade i det intervall 

som syns i tabell 3. Intervallen bestämdes enbart i syfte att fungera som exempel för hur 

en indelning skulle kunna se ut och för att visa vad som händer på kartan när 

mätsträckorna ökar.  

 
 Tabell 3. Klassintervall. 

Mätintervall (inv per km) Beskrivning 

0,00 – 10,00 Obebott eller extremt glesbefolkat 
10,01 – 75,00 Mycket glesbefolkat 

75,01 – 500,00 Gles- till normalbefolkat 
500,01 – 2 000,00 Normal- till tätbefolkat 
2 000,01 – 5 000 Tätbefolkat 

 

2.6 Gleshetsprofiler 

Utifrån RURIX-värden skapades även s.k. gleshetsprofiler för ett antal orter i 

undersökningsområdet i form av linjediagram med mätsträckan längs x-axeln och 

befolkning per kilometer längs y-axeln. På det sättet kunde tillgänglighetens och 

gleshetens förändring med sträckan åskådliggöras effektivt.  
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3 Resultat 

3.1 Jämförelse – Nya mätmetoden och cirkelmetoden 

Resultatet innebar sammanlagt 4198 mätvärden kopplade till varje 1000-meters ruta för 

Hudiksvall och Nordanstig. Varje 20-percentil innehöll därför 839 eller 840 mätvärden. 

Mätvärdesintervallet i varje 20-percentil anpassades automatiskt för att rymmas och det 

här gav resultatklassificeringar som var jämförbara metoderna emellan trots att värdena 

varierade kraftigt med tanke på de olika mätenheterna invånare per kilometer och 

invånare per kvadratkilometer.  

3.1.1 Lokal nivå 

Skillnaderna mellan mätmetoderna på lokal nivå och mätsträckan 5 km är extremt stora. 

Vägmätningskartan ger en mycket mer realistisk och nyanserad bild av verkligheten och 

hur människor är bosatta. Bebyggelsen följer vägar och dalgångar på ett mycket bra sätt 

och tätorters inflytande på omgivningen är till stor del beroende av vägnätets utsträckning 

(figur 12).  Med Cirkelmätningsmetoden däremot, bildas skarpare avgränsningar mellan 

klasserna. Tätorterna omges av ”cirklar”, där inflytandet avtar konstant utåt (figur 13).  

 

Vid vägmätning med 10 km ökar tätorternas inflytande på omgivningen och på varandra, 

en tillgänglighetsfaktor kommer mer in i bilden. Det här resulterar i att närliggande 

tätorter växer ihop och får högre mätvärden eftersom de når varandra inom 10 km. Tre 

sådana hopväxta områden med höga värden uppstår, ett mindre vid Delsbo och två större, 

det ena vid Hudiksvall och det andra vid Bergsjö i Nordanstig. Samtidigt får mer 

isolerade tätorter, med långt till närmaste grannort, lägre värden. Ett exempel på en sådan 

ort är Hassela som är ensligt beläget i Nordanstigs kommun. Med 10 km mätning sjunker 

orten ned en klass i jämförelse med 5 km mätning (figur 14). Cirkelmetodens brister 

växer sig större när tätorters inflytande på kringliggande områden växer och ger 

missvisande mätvärden långt ute i otillgänglig terräng (figur 15).  
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Figur 12. Vägmätning 5 km. Figur 13. Cirkelmätning 5km. 

 

 
Figur 14. Vägmätning 10 km. Figur 15. Cirkelmätning 10km. 
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3.1.2 Regional nivå 

På regional nivå med 20 km vägmätning ökar framförallt de större tätorternas inflytande. 

Inom avgränsningsområdet börjar Hudiksvall dominera men det börjar också uppstå viss 

påverkan från grannkommunerna, mestadels från Ljusdal i väst men även från Sundsvall i 

norr och Söderhamn i söder. Orten Hassela, som nämndes tidigare, har nu sjunkit 

ytterligare två klasser och får på regional nivå betraktas som en utpräglad glesbebyggd 

och otillgänglig ort (figur 16). Likadana tendenser syns i cirkelmätningskartan, att 

Hudiksvall dominerar på den här nivån, men samtidigt fortsätter bristerna att växa med 

mer missvisande information där människor inte är bosatta (figur 17). 

 

 
Figur 16. Vägmätning 20 km. Figur 17. Cirkelmätning 20km. 

 

Vid 30 km mätning uppstår intressanta resultat, i vägmätningskartan syns tydlig påverkan 

från grannkommunerna. Hudiksvall stads inflytande har minskat något eftersom de 

högsta mätvärdena förflyttats en bit åt nordväst, det här kan förklaras genom att det 

därifrån är möjligt att nå fler invånare inom 30 km. Det har även uppstått en ny 

tyngdpunkt i Enånger, söder om Hudiksvall, vilket beror på att orten har mindre än 30 km 

till både Hudiksvall och Söderhamn. Ur ett regionalt perspektiv har Enånger alltså ett 

mycket gynnsamt läge mellan de båda städerna (figur 18).  
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Skillnaden mellan mätmetoderna är mycket stor på den här nivån, cirkelmätningskartans 

kanter mellan klasserna är mycket skarpare och det syns tydligt hur mätningen har skett. 

Hudiksvall stad märks inte av på den här nivån men däremot syns stor påverkan i norr 

från Sundsvall vilket beror på att en mätning fågelvägen med 30 km når dit, till skillnad 

från en mätning längs vägnätet. I skogsområdena i sydväst uppstår en hög 

befolkningstäthet på grund av påverkan från Bollnäs kommun (figur 19). De här höga 

värdena finns inte med i vägmätningskartan eftersom brist på vägar gör området 

otillgängligt. 
 

 
Figur 18. Vägmätning 30 km. Figur 19. Cirkelmätning 30km. 

 

3.1.3 Småskalig analys 

I figur 20 syns delar av Hudiksvalls kommun med orterna Friggesund och Delsbo i 

sydöst. Kartorna är urklipp ur de från föregående avsnitt med mätsträckan 5 km, men här 

har även befolkningsrutor överlagrats som vita rutor. Vägmätningsresultatet (till vänster) 

följer befolkningsrutorna på ett mycket bra sätt och ger relativt höga värden där 

människor är bosatta ända upp i nordväst. Samtidigt tilldelas mer otillgängliga platser i 

närheten av bebyggelsen låga värden. Det här är platser med sämre tillgänglighet, 

exempelvis långt till närmaste väg eller dåligt utbyggt vägnät. Vägmetoden ger i och med 

detta en mycket nyanserad och korrekt bild av befolkningsglesheten. 
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Cirkelmätningsresultatets högsta mätvärden är mest fokuserade runt tätorterna i sydost. 

Metoden tar inte mycket hänsyn till den bebyggelse som sträcker sig i ett band från 

Friggesund och upp mot nordväst. En annan stor skillnad är att klassgränserna här är 

skarpare och p.g.a. detta tillåts höga mätvärden även på otillgängliga platser ute i 

terrängen. 

 

 
Figur 20. Jämförelse vid 5 km mätning. 

 

Vid 30 km mätning (figur 21) syns tydligt fördelarna med vägmätningsmetoden. De 

högsta mätvärdena ligger stabilt över Hudiksvall och närliggande tätorter i nordöst. 

Skogsområdena i sydväst har lägre värden eftersom dessa områden nästan helt saknar 

befolkning och vägnätets utsträckning där är mycket dålig.  

 

Med cirkelmätningsmetoden har dock skogsområdena högre mätvärden än Hudiksvall 

trots att de är nästintill obebodda. Det här beror på att från de här områdena nås inte bara 

Hudiksvall inom 30 km fågelvägen, utan även en rad andra tätorter varav de tre större; 

Bollnäs, Ljusdal och Söderhamn. Att skogsområdena är mycket otillgängliga tas inte med 

vid den här typen av mätning och därför skapas på den här nivån en väldigt missvisande 

bild av verkligheten med cirkelmätning. 

 

 

27



 
Figur 21. Jämförelse vid 30 km mätning. 

3.2 Gleshetsindex 

Varje ruta tilldelades ett värde på dess befolkningsgleshet längs vägnätet. I figur 22 syns 

ett urklipp ur en karta som tagits fram med mätsträckan 30 km. I varje ruta är dess 

mätvärde utskrivet, d.v.s. det genomsnittliga antalet invånare per kilometer som kan nås 

inom 30 km i alla riktningar. Varje mätvärde (i) sätts i det här fallet in i index enligt  

RURIX(30) = i. För rutan i övre högra hörnet i figur 22 med mätvärdet 313 skulle det här 

innebära RURIX(30) = 313. Nästa steg vid indexeringen kan vara att bestämma 

gränsvärden för RURIX-värden på olika nivåer vilket exemplifieras under nästa rubrik. 

 

 
Figur 22. Mätvärden över rutnät. 
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3.3 Kartserie – RURIX – Befolkning per kilometer  

Nedan följer fyra exempelkartor (figur 23 – 26) för hur RURIX-mätvärden skulle kunna 

delas in för avgränsningsområdet vid lokala och regionala mätningar.  

3.3.1 Lokal nivå 

 
Figur 23. RURIX-exempel 5 km mätsträcka. 

 

Notera att det högsta RURIX-värdet vid fem kilometers mätning är 3 147,5. Det är bara 

Hudiksvall tätort som når upp i RURIX-värden på över 2000 invånare per kilometer med 

en mätsträcka på 5 km. Närmast därefter kommer orterna Delsbo och Iggesund i 

intervallet 501 - 2000. De extremt glesa områdena är förstås som mest utbredda vid såhär 

korta mätsträckor. 
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Figur 24. RURIX-exempel 10 km mätsträcka. 

 

Vid 10 km mätsträcka har RURIX-MAX minskat kraftigt ned till 2 230,2 invånare per 

kilometer. Hudiksvall tätorts inflytande har ökat men de platser som fortfarande har 

RURIX-värden på över 2000 finns nu strax sydväst om staden. Det här beror på att från 

den platsen nås inte bara Hudiksvall, men även de närliggande orterna Iggesund och 

Sörforsa.  
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3.3.2 Regional nivå 

 
Figur 25. RURIX-exempel 20 km mätsträcka. 

 

På regional nivå och 20 km mätsträcka har även Hudiksvall slätats ut på grund av den 

ökade tillgängligheten och därmed innehåller kartan inga fler tätbefolkade områden 

(enligt den här klassindelningen). RURIX-MAX har sjunkit till 1 480,1 och mängden 

obebodda eller extremt glesbefolkade rutor har minskat eftersom fler och fler av dessa, 

når tätorter. RURIX-MIN har stigit till 0,3 vilket betyder at t det på den här nivån inte 

finns någon ruta som inte når en enda invånare inom 20 km. 
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Figur 26. RURIX-exempel 30 km mätsträcka. 

 

Vid 30 kilometers mätning slätas värdena ut ytterligare och det orangefärgade området 

har expanderat och växt ihop med grannkommunerna Söderhamn och Ljusdal. RURIX-

MAX har minskat till 1 295,5 och MIN har ökat till 3,2. Antalet obebodda eller extremt 

glesbefolkade rutor har reducerats ytterligare något. 
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3.3.3 Gleshetsprofiler 

Gleshetens förändring med mätsträckan går utmärkt att illustrera med ett linjediagram. På 

det sättet går det att få fram gleshetsprofiler för alla inmätta rutor. I figur 27 syns 

gleshetsprofiler för orterna: Hudiksvall, Näsviken, Delsbo, Enånger och Hassela.  

 

 
Figur 27. Gleshetsprofiler över fem orter inom avgränsningsområdet. 

 

Värdena är framräknade medelvärden för 9 rutor omkring varje ort. Diagrammet ger en 

bra bild av hur gleshet kan variera vid olika nivåer. Som exempel går det att jämföra 

Enånger med Hudiksvall. Vid 5 km mätsträcka nås i genomsnitt 208 invånare per 

kilometer i Enånger och 2955 i Hudiksvall, en skillnad på 2747 invånare. Med en 

mätsträcka på 30 km så har det här förändrats helt då det bara skiljer 96 invånare per 

kilometer mellan de båda orterna. Ett annat exempel syns i samma diagram och det är 

Hasselas något U-formade kurva. Där har det i princip inte skett någon förändring alls 

mellan mätsträckorna 5 och 30 km. Orten får anses tillhöra glesbygd i hela intervallet av 

mätsträckor. 

 

 

33



4 Diskussion 

4.1 Metodkritik (GIS) 

GIS-metodologin som användes i den här studien är enkel att utföra och att den mycket 

vanliga programvaran ArcGIS används för alla moment bidrar till att metoden blir 

lättåtkomlig och kan användas av många. Den här studien har bekräftat att det med 

dagens GIS-teknik är enkelt att utföra avancerade geografiska analyser som innefattar 

demografisk data och tillgänglighet (Westholm & Waldenström, 2008; Hugo m.fl. 2001). 

GIS-metodologin med de tre faserna är i nuläget dock tidskrävande eftersom flera steg i 

processen kräver manuellt arbete. Ett sätt att reducera tidsåtgången vore att automatisera 

processen genom att skapa ett verktyg i ArcGIS med hjälp av det inbyggda 

komponentbiblioteket och utvecklingsmiljön ArcObjects. 

 

Det verktyg som användes för att testa metoden, Network Analyst i ArcMap, är i grunden 

inte avsett att lösa så omfattande nätverksproblem som de i den här studien. Det är därför 

osäkert om det skulle vara möjligt att utföra mätningar med längre sträckor än de som 

användes (30 km). För mätningar på t.ex. 50 eller 100 km skulle det troligtvis bli aktuellt 

att sänka upplösningen eller att dela upp rutnätet i mindre områden för att utföra flera 

separata mätningar. Prestandakraven växer mycket snabbt med längre mätsträckor vilket 

märktes tydligt på beräkningstiderna.  Men det här beror också på vilken typ av dator som 

används, i den här studien användes en modern persondator men det finns betydligt 

kraftfullare datorer. 

 

Den mest tidskrävande delen i arbetet var den tredje fasen. Summering av mätresultat 

som kunde bestå av miljontals värden är en mycket beräkningsintensiv process och därför 

ett jobb för datorns processor. I dagsläget blir det allt vanligare med flerkärniga 

processorer men i ArcMap version 9.3 finns dock bara stöd för användning av en 

processorkärna åt gången (single-threaded). Summeringsprocessen skulle kunna 

effektiviseras väldigt mycket om den kunde fördelas ut över flera processorkärnor (multi-

threaded). Förhoppningsvis kommer det här att bli möjligt i framtida versioner av 

programvaran. 

  

Datahanteringen av mätresultatet skedde med hjälp av punkter i shape-format. Med tanke 

på att mätvärden lagras i ett kontinuerligt nät av punkter som symboliserar rutcentum kan 

data med fördel hanteras även i rasterformat, likt de exempel på globala dataset som tagits 
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upp (Deischmann m.fl. 2001). Det här är dock något som inte undersöktes närmare i den 

här studien men som vid mer omfattande mätningar troligen skulle fungera effektivt. 

Rasterformatet med dess enkla struktur ger möjlighet till snabba beräkningar och effektiv 

datahantering.  

 

De data som användes i den här studien var av god kvalité och tillräckligt detaljerade för 

att ge tillförlitliga resultat för de mätsträckor som användes, men det finns bättre data. 

Vägnätet som användes för nätverksanalys hämtades från översiktskartan och är 

generaliserat i jämförelse med t.ex. Lantmäteriets Vägkartan som är mycket mer 

detaljerad. Vid småskaliga mätningar med korta sträckor är det viktigt att vägnätet är 

komplett och rikt på information så att exempelvis demografiska data kopplas till rätt 

vägavsnitt.  Ett problem som skulle kunna inträffa med för generaliserade vägar är när 

människor är bosatta mycket nära motorvägar med få påfarter. Om det saknas mindre 

vägar som leder till påfarterna kan det uppstå ”genvägar” där befolkningen kopplas direkt 

till närmaste väg som blir motorvägen. 

 

De demografiska data för totalbefolkning som användes hade en upplösning på 250 

meter. En brist i den här studien uppstod p.g.a. sekretesskravet vid statistiska 

redovisningar. Den bristen innebär i den här studien att det är omöjligt att avgöra om en 

ruta är helt obefolkad eller inte p.g.a. att rutor med endast en invånare reducerats till 

obebodda. Med sekretessbelagd data och högre upplösning finns det möjlighet till mer 

detaljerade mätningar. SCB kan leverera demografisk data med en rutstorlek på ned till 

100 meter, i SCB:s statistik finns alla invånare i Sverige knutna till respektive 

koordinatbestämd fastighet (Statistiska centralbyrån, 2008a). 

 

Rutstorleken för rutnätet där mätvärden lagras bör anpassas efter den nivå mätningen 

kommer att ske på; lokal, regional eller nationell. En avgörande faktor för valet av 

rutstorlek är vilken kvalité övriga data har. Om rutstorleken minskas bör detaljrikedomen 

på vägnätet och den geografiska upplösningen för demografiska data öka för att det ska 

vara gynnsamt. Vid mätning med mindre rutstorlekar krävs större datorprestanda 

eftersom fler enskilda beräkningar för fler rutor krävs för att täcka ett område. En 

kilometers rutstorlek kändes rimligt för den här studien och för ett regionalt perspektiv. 

För lokal nivå, med korta mätsträckor (< 5 km), är det bättre med mindre rutstorlekar för 

att mer noggrant kunna illustrera och avgränsa glesheten. Att tänka på är att större rutor 

ger större generalisering. 
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4.2 Mätmetoden 

Den nya mätmetoden ger goda möjligheter att nyansera och avgränsa begrepp som 

glesbygd och landsbygd vilket visat sig vara något som är önskvärt bland annat för att gör 

skillnad på glesbygd i storstadsregioner och i norrländska skogar (Vilhelmson, 2001). 

Med tanke på att varje kilometerruta innehåller ett separat mätvärde går det att dela in alla 

mätvärden över ett område i mer eller mindre glesbefolkat eller tätbefolkat. I den här 

studien föreslås ett index, RURIX, för att hantera mätvärden och tillåta en kontinuerlig 

skala för gleshet och tillgänglighet. Flera exempel på studier där landsbygds- eller 

gleshetsindex har använts eller diskuterats finns (Ocaña-Riola & Sánchez-Cantalejo, 

2005; Humphreys, 1998). De här indexen är ofta mycket komplicerade och bygger på 

många viktade faktorer. Metoden som introducerats i den här studien är däremot relativt 

enkel och tar hänsyn till två faktorer som många anser viktiga; demografi för 

totalbefolkning och fördelning samt tillgänglighet längs vägnätet baserat på avstånd 

(Hugo m.fl. 2001).  

 

Att mätmetoden tar hänsyn till tillgänglighet samtidigt som den tar hänsyn till 

befolkningens storlek och fördelning gör att metoden kan undvika det problem som 

beskrivs av Dijk & Valk (2007), att tillgänglighetsmått inte brukar ta hänsyn till tätorters 

storlek och därför kan ge orealistiska värden på 

tillgänglighet. Eftersom mätningar sker längs vägnätet är 

det lätt att lägga in flera tillgänglighetsvariabler, som 

t.ex. avstånd till olika servicecentra (Dunne m fl, 1999; 

Power, 2004). Att mäta via vägnätet ger också en bättre 

bild av verkligheten, speciellt i glesare trakter. Det beror 

på att bosättningar kan ligga nära varandra fågelvägen 

men långt ifrån varandra via vägnätet (figur 28).  
 Figur 28. Fågelväg & bilväg. 

 

Förutom det tillvägagångssätt som användes i studien för varifrån mätning ska starta finns 

det två andra nämnvärda sätt. Det ena innebär att alla rutor tillfälligt förflyttas till deras 

närmaste vägavsnitt och därifrån sker mätning med en bestämd mätsträcka (figur 29). Det 

här alternativet tar dock inte hänsyn till hur långt ifrån vägnätet varje ruta ligger och det 

gäller att ju längre ifrån en ruta är lokaliserad, ju mer felaktigt blir dess mätresultat 

eftersom mätningen börjar på vägen. Det andra sättet liknar det första men istället för att 

ta med och förflytta alla rutor sätts ett gränsvärde på t.ex. halva rutdiagonalen (ca 707 

meter för 1000 meters rutor) för hur långt ifrån vägnätet en rutas centrum får vara 
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lokaliserat för att tas med vid mätningen (figur 30). I det här fallet tilldelas alltså rutor på 

längre avstånd än gränsvärdet inga värden och kan t.ex. klassificeras som otillgängliga. 

En nackdel med det här sättet är att det ger ett ganska dåligt visuellt resultat med tomrum 

i terrängen, i bilaga 2 syns vilka rutor som tas med vid mätning med ett gränsvärde på 

707 meter i avgränsningsområdet. Det sätt som användes för alla mätningar i den här 

studien, att ta hänsyn till fågelvägsavståndet från rutcentrum till närmaste väg, kändes 

som det mest korrekta sättet att utföra mätning på (Avsnitt 2.1.1, figur 2). Det gav en 

kontinuerlig yta av mätvärden över hela rutnätet och lägre mätvärden för rutor 

lokaliserade på längre avstånd från vägar. 

 

 
Figur 29. Alla rutor tas med. Figur 30. Gränsvärde på 707 meter för rutor. 

 

Ett annat beslut att överväga var hur mätning för rutor på sjöar, hav, öar och övrig 

otillgänglig terräng som t.ex. fjälltrakter skulle utföras. I sådana områden skulle 

förmodligen ett gränsvärde kunna fungera bra för att sortera bort otillgänglig terräng. I 

den här studien valdes att inte ta med öar och hav vid mätning. 

 

4.2.1 Resultatdiskussion 

Anledningen till att den nya mätmetoden utvärderades genom jämförelser mot en metod 

som mäter befolkningsdensitet, cirkelmetoden, var för att befolkningsdensitet är den 

vanligaste indikatorn för avgränsning mellan landsbygd och tätort (Dijk & Valk, 2007; 

Ocaña-Riola & Sánchez-Cantalejo, 2005; Gong & Edoardo 2007). 

 

Bristerna med att enbart använda befolkningens täthet som mätmetod har även i den här 

studien visat sig stora, vilket visar att ett täthetsmått är otillräckligt för att avgöra hur glest 

bebott ett område är eller för indelning i urbant eller ruralt (Gong & Edoardo, 2007; 
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Ocaña-Riola & Sánchez-Cantalejo, 2005).  Jämförelsemetodens resultat blir mer och mer 

missvisande när cirkelradien växer sig större och cirkelarean ökar.  Bristerna är därför 

speciellt tydliga på 30 km nivån, där skogarna i sydvästra delarna av Hudiksvall 

tilldelades de högsta värdena. De är dock korrekta med tanke på att väldigt många 

människor går att nå fågelvägen därifrån, men de är långt ifrån realistiska. Vid mätning 

med korta sträckor är bristerna mindre tydliga men de grova avgränsningarna som uppstår 

är ändå klart märkvärda i form av cirklar med skarpa kanter runt tätorter. 

 

Den nya mätmetoden hanterar däremot mätningar med alla sträckor på ett bra sätt. Vid 

den småskaliga analysen med befolkade rutor överlagrade över mätresultaten syns att de 

högre uppmätta värdena, både med 5 och 30 km mätsträcka, till stor del är lokaliserade 

där folk är bosatta. Det går därför att konstatera att metoden är flexibel och inte 

skalkänslig vilket anses vara en viktig faktor vid forskning (Westholm & Waldenström, 

2008). Tillgänglighetsfaktorn är tydlig, områden med lägre mätvärden är inte bara platser 

med lågt invånartal inom vald mätsträcka utan även områden som saknar vägar helt, har 

ett bristfälligt vägnät eller ligger långt ifrån närmaste väg. Vid 20 km mätsträcka börjar 

påverkan från grannkommuner synas längs de större vägarna som leder in i 

avgränsningsområdet. På motsvarande karta med cirkelmetoden syns bara stora zoner 

som letat sig in längs kommungränserna.  

 

Fyra RURIX-kartor skapades, en för varje sträcka, med mätvärden indelade i fem klasser 

där den första benämndes ”obebott eller extremt glesbefolkat” och den sista ”tätbefolkat”. 

De här klassintervallen anpassades efter Hudiksvall och Nordanstig, som har ganska låg 

befolkningsstorlek i jämförelse med många andra platser i Sverige. Det högsta 

klassintervallet på 2001 till 5000 invånare per kilometer skulle inte räcka till i mer 

tätbefolkade områden som exempelvis omkring Stockholms stad eftersom det bara kan 

hantera upp till totalt 150 000 invånare inom 30 km. För att vidareutveckla RURIX är det 

därför viktigt att mäta på flera olika platser med varierande täthetsgrad. Innan det här är 

gjort är det egentligen inte möjligt att bestämma definierade mätvärdesintervall för vad 

som t.ex. är mer eller mindre glesbefolkat för en viss mätnivå. 

 

Med den RURIX-klassificering som användes, från obebott till tätbefolkat, gick det att se 

hur avgränsningsområdets inflytande och påverkan från omgivningen förändrades från 

lokal till regional nivå. Klassintervallen sattes med hänsyn till de uppmätta värdena i 

avgränsningsområdet, såsom max och minvärden. Vid 5 km mätning är tätorter av både 

större och mindre slag utmärkande, övriga områden får relativt låga mätvärden. Den här 

mätsträckan passar bra för att mäta tätorters täthet och påverkan utåt ur ett lokalt och 
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kommunalt perspektiv. När mätsträckan ökar till 10 km blir större tätorters inflytande 

större och mindre närliggande orter börjar växa ihop om de ligger inom 10 km från 

varandra, och därmed ökar tillgängligheten till fler invånare. Vid 20 km mätning börjar, 

som tidigare nämnts, påverkan från grannkommuner synas samtidigt som Hudiksvall 

stads inflytande minskar och närliggande tätorter växer ihop till en zon med likvärdig 

tillgänglighet. Vid 30 km mätning ökar zonen i omfång och börjar växa ihop med 

grannkommuner.  

 

4.2.2 Potentiella användningsområden 

Ett av många potentiella användningsområden för mätmetoden kan vara att ligga som 

underlag vid beslut om bensinskattedifferentiering för att lösa problemet ”Mackdöden” 

som beskrevs inledningsvis i den här studien. Genom att för varje kilometersruta ha ett 

värde på hur glesbebott och tillgängligt det är just där går det att anpassa bensinskatten 

efter det. Bensinen skulle kunna bli något billigare i glesbygd än i tätorter, vilket troligen 

skulle leda till ökad konsumtion och benägenhet att tanka lokalt och därmed bättre 

lönsamhet för bensinstationer i mer glesbebodda trakter. Med fler bensinstationer och 

lägre priser skulle tillgängligheten i glesbygden öka. Både med tanke på att avstånden till 

närmaste station skulle blir kortare men även för att det går att ta sig längre för pengarna. 

 

Vid subventionering och stödåtgärder till glesbygd skulle resurser mer rättvist kunna 

fördelas med tanke på att specifika RURIX-värden finns för varje ruta och för flera 

nivåer. 

 

Ett annat användningsområde som tagits upp är vid sjukvårdsplanering. Det skulle bli 

möjligt att mer noggrant kunna identifiera sjukvårdsbehov baserade på befolknings-

gleshet och tillgänglighet. 

 

Ytterligare ett tänkbart användningsområde är som beslutsunderlag för planeringsfrågor 

som rör infrastruktur. Om exempelvis en ny väg eller bro ska byggas, hur mycket skulle 

tillgängligheten öka i berörda områden? Det här skulle snabbt kunna undersökas med 

mätmetoden med tanke på att mätningarna redan sker längs vägnätet. Det skulle vara lätt 

att ta med en planerad väg eller bro vid mätning för att sedan jämföra värden före och 

efter. 
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4.2.3 Vidare forskning 

När det gäller begränsningar går det att spekulera i hur lång mätsträcka som är möjlig att 

använda. Till slut skulle längre och längre mätsträckor leda till att det från alla rutor går 

att nå alla invånare över det område där mätning skett. Vid mätningar på nationell nivå 

bör kanske en mätsträcka på 50 km eller mer användas. Det var dock i den här studien 

inte möjligt att testa p.g.a. databegränsningar, men det är ett viktigt område för fortsatt 

forskning. Ytterligare något för vidare forskning är hur längre mätsträckor ska hanteras 

vid nationsgränser, t.ex. om glesbefolkade platser som ligger nära en gräns med mycket 

tätbefolkade områden på andra sidan ska påverkas av dem. 

 

Förslagsvis bör mätmetoden även testas för mätningar med sträckor på t.ex. 50, 100 och 

200 km. För att åstadkomma sådana mätningar med högupplöst data, kan det krävas 

annan GIS-programvara än den som använts i den här studien p.g.a. prestandakrav och 

ev. begränsningar i programvaran. Därför bör de verktyg som finns för nätverksanalys i 

GIS undersökas och även möjligheter att utveckla nya GIS-verktyg, optimerade för 

beräkning av mycket omfattande kostnadsmatriser. En annan angelägen fråga är att testa 

mätmetoden med tid istället för avstånd som nätverkströghet, det skulle innebära att 

hänsyn tas till vägars hastighetsbegränsning och kvalité. Det finns också annat som 

begränsar tillgänglighet och det är bl.a. vägbommar och förbjudna vägar. När det gäller 

befolkning bosatta på öar kan hänsyn behöva tas till exempelvis färjeförbindelser. 

 

Kortare mätsträckor på mindre än 5 km måste testas med mer detaljerade data för vägnät 

och befolkning för att se över hur metoden fungerar på småskalig, lokal nivå. Det finns 

tillräckligt detaljerad data som möjliggör detta. 

 

Ett annat område som är intressant för vidare forskning är möjligheten att jämföra 

områden mellan mätsträckor genom att istället för att dividera med mätsträckan dividera 

med exempelvis mätsträckan i kvadrat. Måttet "invånare per kilometer" är visserligen till 

formen endimensionellt, i motsats till det tvådimensionella "invånare per 

kvadratkilometer". Men i praktiken skulle det kunna anses ha en dimension mellan 1 och 

2, eftersom varje mätning sker längs alla tänkbara vägförbindelser i det näraliggande 

vägnätet, och ett nät är inte endimensionellt. I figur 6 i avsnitt 2.1.4. visas vilken yta som 

i praktiken kommer att genereras vid ett mättillfälle, om man med en polygon binder ihop 

de mest avlägsna punkterna som går att nå. Att relatera antalet nåbara invånare till en 

sådan yta, istället för till en vägsträcka, innebär dock att man måste börja räkna med 

fraktaler, och kan därför vara ett ämne för fortsatt forskning. 
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RURIX-indexet måste vidareutvecklas med lämpliga mätvärdesintervall för indelning i 

olika nivåer av gleshet och tillgänglighet. Det här kommer att kräva att ytterligare 

mätningar utförs på andra områden än det som använts i den här studien, både på mer 

glesbebodda och på mer tätbebodda platser än Hudiksvall och Nordanstig. Innan dess är 

det svårt att sätta gränsvärden för t.ex. vad som är mycket glesbefolkat eller mycket 

tätbefolkat.  
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5 Slutsatser 

En ny metod för att mäta tillgänglighet och invånargleshet har introducerats. Resultaten 

visade att metoden presterar önskvärda och realistiska resultat. Högre mätvärden visade 

sig, vid alla mätsträckor, uppmätas främst där folk är bosatta och där vägnätet är väl 

utbyggt medan låga värden visade sig uppmätas i glesbefolkade områden som antingen 

har dåligt utbyggt eller helt saknar vägnät. 

 

Genom utvärdering och jämförelser med en metod som mäter befolkningstäthet inom 

cirklar, cirkelmetoden, var fördelarna tydliga. Enbart ett täthetsmått tar ingen hänsyn till 

befolkningens fördelning och tillgänglighet vilket visade sig tydligt vid mätningar på 

regional nivå där de högsta mätvärdena med jämförelsemetoden hamnade i otillgängliga 

och nästintill obefolkade skogsområden i avgränsningsområdets södra delar. 

Jämförelsemetoden gav skarpa och orealistiska avgränsningar vid alla mätsträckor, men 

bristerna var mer överkomliga på lägre nivåer på grund av att de är mindre visuellt 

uppenbara. 

 

Genom att kombinera demografiska data för totalbefolkning med vägnätets utbredning 

går det att på ett precist sätt avgöra hur glesbefolkat och otillgängligt eller hur tätbefolkat 

och tillgängligt ett område är. Den nya mätmetoden med måttet RURIX bedöms ha stor 

potential att vidareutvecklas och bli ett effektivt verktyg för att mäta och kategorisera 

områden efter befolkningsgleshet och tillgänglighet.  
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7 Figurförteckning 

1) Översiktskarta över avgränsade kommuner 

2) Tillvägagångssätt vid mätstart 

3) Avstånd och omlokalisering till vägnätet. 

4) Mätning av antal invånare upp till 2000 meter från omlokaliserat rutcentrum. 

5) Mätresultat - Invånare per kilometer med fyra klasser. 

6) Jämförelse mellan den nya mätmetoden och cirkelmetoden. 

7) Demografiska data från SCB 

8) NätSkaparen, verktyg för att skapa ett punktnät. 

9) Flödesschema för fas 1, dataförberedelser 

10) Flödesschema för fas 2, Nätverksanalys 

11) Flödesschema för fas 3, summering av mätresultat 

12) Vägmätning 5 km 

13) Cirkelmätning 5km 

14) Vägmätning 10 km 

15) Cirkelmätning 10km 

16) Vägmätning 20 km 

17) Cirkelmätning 20 km 

18) Vägmätning 30 km 

19) Cirkelmätning 30 km 

20) Jämförelse vid 5 km mätning 

21) Jämförelse vid 30 km mätning 

22) Mätvärden över rutnät 

23) RURIX-exempel 5 km mätsträcka 

24) RURIX-exempel 10 km mätsträcka 

25) RURIX-exempel 20 km mätsträcka 

26) RURIX-exempel 30 km mätsträcka 

27) Gleshetsprofiler över fem orter inom avgränsningsområdet. 

28) Exempel på skillnader mellan fågelväg & bilväg. 

29) Alla rutor tas med. 

30) Gränsvärde på 707 meter för rutor. 
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8 Bilagor 

Bilaga 1. Programkod för NätSkaparen. 
Private Sub CommandButton1_Click() 

    Dim startX, startY As Double 

    Dim x(1 To 1000000), y(1 To 1000000) As Double 

    Dim width, height, q, j, i, u, pr As Double 

    Dim resolution As Integer 

    startX = CDbl(UserForm1.xstart) 

    startY = CDbl(UserForm1.ystart) 

    resolution = CDbl(UserForm1.resolution) 

    width = CDbl(UserForm1.width1) 

    height = CDbl(UserForm1.height1) 

    i = 1 

    u = 1 

    pr = 0 

    For q = startX To (startX + width * 1000) Step resolution 

            x(i) = q 

                For j = startY To (startY - height * 1000) Step (resolution - resolution * 2) 

                   y(u) = j 

                   u = u + 1 

                   pr = pr + 1 

                Next 

            i = i + 1 

    Next 

    Dim path, name As String 

    path = UserForm1.filepath.Text 

    name = UserForm1.filename.Text 

    i = 1 

    u = 1 

    Open path & name For Output As #1 

            Print #1, "x" & vbTab & "y" 

                For q = startX To (startX + width * 1000) Step resolution 

                    For j = startY To (startY - height * 1000) Step (resolution - resolution * 2) 

                        Print #1, x(i) & vbTab & y(u) 

                        u = u + 1 

                    Next 

                    i = i + 1 

                Next 

            Close #1 

    UserForm1.lbl3.Caption = pr 

    UserForm1.lbl1.Visible = True 

    UserForm1.lbl2.Visible = True 

    UserForm1.lbl3.Visible = True 

    UserForm1.lbl4.Visible = True 

End Sub 
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Bilaga 2. Gränsvärde på 707 meter för avstånd mellan rutcentrum och närmaste väg. 

Svarta rutors centrum ligger längre än 707 meter från vägnätet. 
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