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Abstract 
The depopulation of the Swedish region Härjedalen between 1950 and 1970 is the subject of 
this study. During that period the Swedish agriculture went through a large scale of 
restructuring which led to that a large amount of small scale farmers had to make their 
livelihood somewhere else. The biggest issue for the Härjedalen region was to establish jobs 
within the manufacturing industry which was an important job supplier during that time. 
By looking at media reporting of the depopulation through some well known theories 
regarding migration, the study main purpose is to identify the factors which act and 
counteract for the decision to migrate. Especially difficulties for the region was to maintain 
the youth who supremely left the region for a more urban area. They were often not satisfied 
with what the regional centers has to offer. Härjedalen was from the beginning a sparsely 
populated region with less than one person for each square kilometer. With no real urban 
center, even a migration to the nearest town wasn't enough. The depopulation problem was an 
issue for the whole swedish countryside at the time. As above the unemployment was one of 
the main factors alongside with the urban turn. The real struggle was for the region to keep 
the factors associated with the area of origin counterbalance associated with the area of 
destination. Especially when the intervening obstacles which complicates a migration hardly 
exist within a country according to Everett Lee's theory of migration.  
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Sammanfattning  

Härjedalen är Sveriges mest glest befolkade och minst industrialiserade landskap, Härjedalen 
saknar även stad och huvudorten är den minsta huvudorten i landet. Den här undersökningen 
har utifrån den mediala rapporteringen i lokaltidningen Tidningen Härjedalen, undersökt hur 
det rapporterats om Härjedalens befolkningsutveckling mellan åren 1950-1970, då 
befolkningsantalet i Härjedalen minskade med drygt 20% samtidigt som Sveriges befolkning 
ökade från 7 till 8 miljoner. Utifrån globala migrationsteorier och nutida svensk forskning på 
glesbygdsproblematik, så har undersökningen analyserat den mediala rapporteringen och 
lokaliserat de faktorer som verkat för och emot avfolkningen. 

Huvudorsaken till all ekonomisk migration är försörjningstrygghet. Invånarna i Härjedalen 
behövde jobb, den omfattande omstrukturering och mekanisering av jordbruket i Sverige 
ledde till att småbruken lades ned och befolkningen behövde söka nya typer av utkomster. 
Härjedalen lade som resten av Sverige sin tilltro till industrin, något som med Härjedalens 
förutsättningar med sitt geografiska läge och bristfälliga infrastruktur förblev en lokalpolitisk 
önskedröm. 

Härjedalens kommuner hade redan från början definierat sitt huvudproblem i 
befolkningsfrågan till att kunna behålla ungdomen och framför allt flickorna. Trots satsningar 
inom skolväsendet så förblev resultatet av samma slag som de tidiga planerna på 
gymnasieskola eller industrialisering. Härjedalen var för litet och andra orter hade redan ett 
försprång.  

Härjedalen avfolkades till de växande städerna inom landet i och med centaliseingen och vid 
migration inom landet så är det inga landsgränser eller andra hinder som försvårar som 
exempelvis finns vid transnationell migration i enlighet med Everett Lee's migrationsteori. 
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1. Inledning 

Det faktum att landsbygden töms på människor till fördel för städerna är inget nytt men dess 
effekter har vi kanske sätt. Detta är ingen unik utveckling för Sverige utan återfinns i hela 
världen. Sedan år 2008 så bor fler av jordens befolkning i städer än på landsbygden.  Det 1

medför att generation efter generation tappar sin anknytning till landsbygden då de inte i 
likhet med tidigare generationer längre har en gammal släkting på landsbygden.  

I denna undersökning ska vi tillbaka till 50 och 60 talets Sverige. En tid då ekonomin gick på 
högvarv och mycket förändrades. Utifrån lokal medierapportering undersöks hur de styrande 
och boende i landskapet Härjedalen uppmärksammade och upplevde en tid då avfolkningen 
var ytterst påtaglig 

Landskapet Härjedalen, som är beläget i södra Norrlands inland, kanske inte sticker ut så 
mycket, men landskapet innehar flera svenska demografiska rekord. Härjedalen är Sveriges 
minst befolkade landskap med en befolkning på 9 677 personer 2018.  Sprider vi ut dessa på 2

landskapets 12228 km² ger det en befolkningstäthet på 1 person per 1.2 km² vilket gör det till 
Sveriges mest glesbefolkade landskap. Det är även Sveriges högst belägna landskap där mer 
än åttio procent av landskapets yta är belägen mer än 500 meter över havet.  Landskapets 3

huvudort Sveg med sina 2537 invånare är även minsta huvudorten i Sverige räknat till 
folkmängd.  4

Landskapet är idag kanske mest känt för sina turistorter Funäsdalen, Vemdalen och Lofsdalen 
i landskapets västra delar. Framförallt under vintersäsongen lockar dessa orter besökare till 
sina skidanläggningar. Sammanlagt uppgår antalet kommersiella gästnätter i Härjedalen till 
över 1,2 miljoner år 2018.  5

1 Mattsson, K. (2010). Landet utanför: ett reportage om Sverige bortom storstaden. Stockholm: Leopard. 

2SCB (2018) Folkmängd i landskapen den 31 december 2018 
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstat
istik/pong/tabell-och-diagram/helarsstatistik--forsamling-landskap-och-stad/folkmangd-i-landskapen-den-31-dec
ember-2018/ (Hämtad 20191107). 
3Bergström, E.J., Magnusson, G. & Raihle, J. (1990). Härjedalen: natur och kulturhistoria. Östersund: Jämtlands 
läns museum. s.9. 
4 Världenshäftigaste. Sveriges 25 landskap  
https://www.varldenshaftigaste.se/topplistor/sveriges-25-landskap/ (Hämtad 20191107)  
5 https://jht.se/wp-content/uploads/2019/04/FAKTA-OM-TURISM-2019-EMAIL-WEBB.pdf (Hämtad 
20191107). 
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Men vad ser då en turist av landskapet på sin resa längs riksväg 84, på väg mot en veckas 
skidåkning. Har hen otur så blir det ett stopp i Sveg om trafiksignalen visar rött i korsningen 
vid världens största träbjörn, annars så passeras det mesta av Härjedalen relativt obemärkt 
förbi på resan mot slutmålet. Vad som märks mest genom bilfönstret är just hur stort och 
glestbefolkat Härjedalen är. Härjedalens landskap respektive Härjedalens kommun överlappar 
inte varandra fullständigt (se även 1.7 Material)  

Vid sidan av turismen så är Härjedalens kommun en typisk svensk landsbygdskommun som 
saknar stora industrier och där mycket av naturtillgångarna fraktas ut ur landskapet och 
beskattas någon annanstans. 29,1% av kommunens befolkning är också över 65 år, vilket är 
en bra bit över det genomsnitt på 19,9% som gäller för riket i stort.   6

1.1. Problemformulering 

Befolkningsutvecklingen i Härjedalen visar på en minskande trend sedan toppnoteringen 
1951. En period som sticker ut vid en överblick av befolkningsutvecklingen är åren från 
toppen 1951 då invånarantalet var 16080 personer tills 1970 då befolkningen hade minskat 
till 12794 personer.  En minskning med ca 20% under samma tid som befolkningen i landet 7

ökade från 7 till 8 miljoner. Efter 1970 så planar befolkningskurvan ut även om den är fortsatt 
sjunkande.  

Under dessa år som undersökningen avser pågick även stora strukturella förändringar inom 
kommunindelningen. Vid 50-talets början fanns över 10 kommuner och efter flera 
sammanslagningar under åren så återstod bara Härjedalens kommun efter den sista 
sammanslagningen 1973. Härjedalen var med andra ord en utpräglad glesbygd och ur 
aspekten att den var så begränsad i sin storlek gör att den är mycket intressant att studera 
utifrån befolkningsutvecklingen gällande bakomliggande diskurs  och faktorer till avfolkning 8

och centralisering. 

Vissa byar drabbades hårdare av avfolkning än andra från vissa härjedalsbyar valde så många 
som hälften av de boende att lämna sin hembygd under perioden. Hur uppfattades denna för 

6 Regionfakta. Andel 65 år och äldre av befolkningen 
http://www.regionfakta.com/jamtlands-lan/befolkning-och-hushall/befolkning/andel-65-ar-och-aldre-av-befolkn
ingen/ (Hämtad 20191107). 
7SOS 1911-, Befolkningsstatistik, Folkmängd 1950-1975 län, kommuner och församlingar  
http://share.scb.se/ov9993/data/historisk%20statistik/SOS%201911-%2FBefolkningsstatistik%2FFolkm%C3%
A4ngd%201950-1975%20l%C3%A4n%2C%20kommuner%20och%20f%C3%B6rsamlingar%20(SOS)%2FBef
olkning-Folkmangd-1950-1975-lan-kommuner-forsamlingar.pdf (Hämtad 20191106). 
8 Med diskurs avses i detta fall det som kommuniseras genom tidningen härjedalen rörande 
befolkningsutvcklingen. 
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landsbygden dystra utveckling samtidigt som den mest anmärkningsvärda perioden i Sveriges 
ekonomiska utveckling skedde, då landets BNP per capita steg med ca 90%?  Under denna 9

tid byggdes välfärdssverige och landet låg i början av 70-talet på fjärde plats bland OECD 
ländernas välståndsliga som där man använde just måttet BNP per capita som ett mått för 
landets välstånd, med den köpkraftsjusterade BNP delat med invånarantalet.  Det här var 10

ingen utveckling som var speciell för Härjedalen, utan återfanns i stora delar av landsbygden. 
Men utifrån Härjedalens begränsade storlek och dess demografiska struktur i form av 
landsbygd, centralort och avsaknad av storstad så var detta relevant. Orsakerna till denna 
utveckling var många och skulden för landsbygdsdöden skylldes på en t.ex: Jord och 
skogsbrukets mekanisering och övergång till stordrift, Regeringens så kallade flyttlasspolitik 
där man stimulerade en folkomflyttning från landsbygden och mindre tätorter till storstäder. 
Eller var det så att människan på landsbygden helt enkelt ville ha något annat? Delar av 
Härjedalens landsbygd saknade elektricitet i början av perioden. Kanske var man urless på 
mörkret, lorten, lössen, djuren och slitet på den egna gården i ett landskap som knappast gjort 
sig vida känt för sin bördiga jord och stabila odlingsklimat. De stora konkurrenskraftiga 
jordbruken som kunde konkurrera på en nationell marknad var således inget alternativ i 
landskapet som ligger i odlingszon 7-9 på en 9 gradig skala på Riksförbundet Svensk 
Trädgårds karta över odlingszoner i Sverige.  Härjedalens huvudort Sveg är landets minsta 11

huvudort utan någon större industri och förhållandevis dålig kommunikationsvägar med 
större städer. Det faktum att denna omstrukturering av befolkningen var samtida med den 
expansion av välfärdssamhället kan paradoxalt nog ses som en frukt av densamma. Under 
50-talets början gjorde flera stora välfärdssatsningar även på den svenska glesbygden. Skolor, 
vård och äldreboenden byggdes samtidigt som skatteunderlaget minskar, då mer och mer av 
den arbetsföra befolkningen flyttat.  Den optimism som fanns i välfärdsbygget under det 12

tidiga 50-talets då hela Sverige var inkluderat i välfärdsbygget syns i rapporteringen från 
diverse högtidliga invigningar och reportage från taklagsfester. De flesta av dessa 
50-talsbyggnader och institutioner finns kvar i byarna och i landskapet. Samma landskap vars 
naturresurser och arbetskraft nu används och beskattas på den globala marknaden. Att norra 
Sveriges avfolkningsbygder fanns kvar som en backup ifall det går åt skogen fick de 
kvarvarande jordbrukarna erfara efter 2018 år torka, då den norrländska åkermarken som bara 
genom eu stöd hålls röjd nu fick slås till djurfoder till drabbade bönder genom facebook 
gruppen Foderhjälpen 2018. Så det kan vara något att ha i bakhuvudet att det fanns en 

9 Svenskt näringslivs ekonomifakta. BNP per capita för sverige 1950-2018. 
https://www.ekonomifakta.se/fakta/ekonomi/tillvaxt/bnp-per-capita/ (Hämtad 20191106). 
10 Svenskt näringslivs ekonomifakta. Sverige i välståndsligan. 
https://www.ekonomifakta.se/fakta/ekonomi/tillvaxt/sverige-i-valstandsligan/ (Hämtad 20191106). 
11 https://www.odla.nu/inspiration/sveriges-odlingszoner (Hämtad 20191106). 
12 Nordiska museetStiftelsen Lagersberg (2003). Det svenska jordbrukets historia [Bd 5] Jordbruket i 

välfärdssamhället : 1945-2000. Stockholm: Natur och kultur/LT i samarbete med Nordiska museet och 

Stift. Lagersberg. s.233. 
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bortglömd bygd förberedd med småskaligt jordbruk som nästintill lämnades med nyckeln 
kvar i dörren för 50 år sedan och väntar. 

Senaste gången som det sågs någon form av återtåg till den svenska landsbygden var under 
den så kallade gröna vågen, då folk valde att lämna livet i staden mot ett enklare liv i 
glesbygden. Med ett i stort sett självförsörjande jordbruk av en anledning som kanske idag är 
lika aktuell igen, som den var på 70-talet nämligen miljön.  

1.2. Syfte 

Den här undersökningen syftar till att analysera den lokala diskursen kring Härjedalens 
efterkrigstida utveckling, särskilt befolkningsfrågan samt att identifiera och kartlägga de 
faktorer som kan ha påverkat denna utveckling. Med befolkningssiffrorna i handen kan vi i 
efterhand se och förstå att utflyttningen slog hårt mot landsbygden som även genomgick 
organisatoriska förändringar genom stundande kommunsammanslagningar. Hur uppfattades 
denna avfolkning och vad försökte göras för att motverka denna utveckling på det lokala 
planet, eller var det stora välfärdsbygget i fokus även för en lokalpolitiker i en liten 
landsbygdskommun att man ansåg att detta var en nödvändig omställning och avfolkningens 
konsekvenser sköts på framtiden? 

1.3. Forskningsläge 

Ekonomhistorikern Christopher Lagerqvist har i sin avhandling “kvarboende vid vägs ände” 
studerat de kvarboendes försörjningsvillkor i Ängersjö församling.  Ängersjö var mellan 13

1925 och 1952 en egen kommun för att i första sammanslagningen uppgå i Ytterhogdals 
kommun innan den senaste sammanslagningen 1973 då även dessa hälsingeorter uppgått i 
Härjedalens kommun. Lagerqvist undersöker i sin avhandling de kvarboendes 
försörjningsvillkor. Han ställer även frågan om varför någon överhuvudtaget valde att stanna 
kvar, när de flesta valde att flytta till städer och tätorter.  

Vid studier av migration oavsett om det är transnationell eller nationell som i detta fall så 
dyker allt som oftast Everett Lee´s artikel ur tidskriften Demography från 1966 “A Theory of 
Migration” upp. I artikeln så lägger Lee fram övergripande teorier om vad de bakomliggande 
faktorerna för all typ av migration.  Denna internationella migrationsteori innehåller stora 14

13 Lagerqvist, C. (2008). Kvarboende vid vägs ände: människors försörjning i det inre av södra Norrland under 
svensk efterkrigstid. Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2008. Uppsala. 
14 Everett S. Lee. (1966). A Theory of Migration. Demography, 3(1), 47. Retrieved from 
https://search-ebscohost-com.bibproxy.kau.se/login.aspx?direct=true&db=edsjsr&AN=edsjsr.2060063&lang=sv
&site=eds-live. 
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avstånd, landsgränser och världshav som försvårar migrationen. Genom att undersöka den 
lokala migrationen, där dessa faktorer saknas, hoppas jag att kunna urskilja de 
bakomliggande faktorerna tydligare när incitamentet till migration inte överskuggas av 
avståndet eller hindren mellan ursprungorten och målet som finns vid studier av internationell 
migration. De två Amerikanska forskarna Caroline B. Brettell och James F. Hollifield 
undersöker bland annat i sin bok “Migration theory: talking across disciplines”  den rurala 15

migrationen ur ett internationellt perspektiv där de studerar hur landsbygdsbefolkningen valt 
att migrera framförallt till urbana områden från olika delar av världen. Då Härjedalens 
avfolkning är till stor del en migration i samma riktning som Brettell & Hollifield forskning, 
från landsbygden till centralort medför att undersökningens generaliserbarhet ökar. På senare 
år har också Joakim Ruist berört frågan om orsaker och drivkrafter bakom migration  (se 16

också nedan, avsnitt 1.5).  

Specifikt med avseende på svenska förhållanden har sociologen Lotta Svensson i sitt 
forskningsprojekt "Vilka unga ska utveckla landsbygden — och hur?" med syftet att studera 
de försök som görs för att unga ska stanna på landsbygden genom att dessa ska göras mer 
delaktiga och ges möjligheter att påverka utvecklingen i sin hembygd.  I sin bok Lämna eller 17

stanna?, valmöjligheter och stöd för unga i "resten av Sverige"  från 2018 redogör hon för 18

sin tes vad det är som är de viktiga faktorerna för att ungdomarna och de unga vuxna ska 
välja att leva och verka i sin hembygd. Enligt Svensson är en viktig faktor att de unga ges 
möjlighet att känna sig delaktiga och att deras hembygd erbjuder en framtid som 
överensstämmer med deras förväntningar. Det är just här som uppförsbacken börjar, 
målbilden för de unga om ett lyckat liv rimmar dåligt med det faktum att de som är 
kvarboende i bygden beskrivs i negativa ordalag som exempelvis “de som blev kvar” samt 
ungdomens frigörelse från sina föräldrar och skapandet av den egna personligheten i en 
omgivning där det urbana har blivit normen: 

Den urbana normen utgår från värderingar som laddats positivt i vårt samhälle, till exempel värden som 
fri, ungdomlig, flexibel, utvecklingsbenägen och framåtblickande — och så har dessa värden kopplats 
till den urbana miljön. ”Det urbana” handlar alltså inte så mycket om städer i sig utan mera om 
värderingar, som skiljer de ”som fattat” och är smartare från de som inte fattat och som därför påförs de 
urbana värdenas motsatser. Enligt normen är det urbana livet så mycket bättre och något som alla, 
särskilt de unga, bör åstunda. Det anses dessutom att det kan manifesteras enbart i en storstad. I Sverige 
har vi kanske tre städer som enligt normen kan sägas vara urbana, och det betyder att mycket stora 
delar av landet definieras som ointressanta — och ofta omtalas enbart som motsatser till det urbana.  19

15 Brettell, C. & Hollifield, J.F. (red.) (2008). Migration theory: talking across disciplines. (2. ed.) London: 
Routledge. 
16 Ruist, J. (2019). Global migration: orsaker och konsekvenser. Stockholm: SNS förlag. s 17;  
17 Hälsinglands utbildningsförbund. Lotta Svensson 
http://www.hufb.se/ovrigverksamhet/forskningochutveckling/forskareochamnen/lottasvensson.4.48d77fcd152df
1084fd52c5c.html (Hämtad 20191205). 
18 Svensson, L. (red.) (2017). Lämna eller stanna?: valmöjligheter och stöd för unga i "resten av Sverige". Lund: 
Nordic Academic Press. 
19 Svensson, L. (2017) s8. 

 9 

http://www.hufb.se/ovrigverksamhet/forskningochutveckling/forskareochamnen/lottasvensson.4.48d77fcd152df1084fd52c5c.html
http://www.hufb.se/ovrigverksamhet/forskningochutveckling/forskareochamnen/lottasvensson.4.48d77fcd152df1084fd52c5c.html


En huvudtes som Svensson driver är att i många fall så fokuserar många kommuner och 
samhällen fel när fokus i avfolkningsproblematiken läggs på att försöka få de som flyttat att 
komma tillbaka istället för att lägga resurser och uppmuntra de som vill stanna kvar, vilket 
spär på den allmänna uppfattningen att “bli kvar” är negativt laddat och tyder på 
ambitionsbrist.  20

En som vidare har lyft denna problematiken utifrån den norrländska landsbygden är 
Journalisten Po Tidholm som sedan mitten av nittiotalet har undersökt vilken roll som 
landsbygden spelat i samband med urbaniseringen. Han har bland annat skrivit böckerna 
“Norrland : essäer & reportage” (2012) och “Läget i landet : 89 tankar om periferier, politik 
och varför landsbygdsfrågan är viktigare än du tror” (2017) och Svt-serien “Resten av 
Sverige” (2016). I Läget i landet så sätter Tidholm fingret på vad han anser vara 
landsbygdens stora problem. Denna tes är även något som han senare bevisar utifrån den 
tidigare nämnda sociologen Lotta Svenssons forskning på hur unga ser på sin position i 
samhället där han säger att: 

Det enda sättet att ändra på det är att se till att de unga som växer upp på landsbygden lever 
meningsfulla liv, så bra och underbara att de, när de ska bilda familj och välja var de ska bo faktiskt 
inte kan tänka sig något bättre än livet på hemorten. Men då krävs det resurser, för det här är något som 
bara kostar pengar, och där den eventuella avkastningen ligger långt fram i tiden. Risken är dessutom 
överhängande att de där fantastiska unga människorna man investerat i helt enkelt stannar i Solna 
kommun och betalar skatt där. Det är ju faktiskt oftast precis det som händer.  21

Med hänvisning till Svenssons forskning så ska kommunerna lyckas förhållandevis bra med 
detta ändå. 70% av de svarande i undersökningen sa att de kände sig önskade av sin 
hemkommun. Dock misstänker man att siffrorna står i samband med sin egen uppfattning av 
sig själv då bara 30% av de som stannat i sin hemkommun uppger att de känner likadant. De 
personer med driv som tar sig iväg är samma som känner sig önskade, medan de som blir 
kvar känner sig övergivna och misslyckade i samhället. Tidholm avslutar kapitlet med: “Vad 
som är särskilt sorgligt är att den urbana normen inte bara driver unga att flytta, den 
stigmatiserar dessutom dem som väljer att stanna kvar.”  22

Då dessa aspekter av avfolkningsproblematiken inte var något exceptionellt för Härjedalen 
samtidigt som den var högst påtaglig och aktuell även i nutid för stora delar av världen med 
urbaniseringens effekter och försörjningssvårigheter i glesbygd som kämpar med sin identitet 
när normen är ett liv i urban miljö intressant att undersöka även om det rör sig om ett 

20 Svensson, L. (2017) s38. 
21 Tidholm, P. (2017). Läget i landet: 89 tankar om periferier, politik och varför landsbygdsfrågan är viktigare 
än du tror. [Luleå]: Teg Publishing. s45. 
22 Tidholm, P. (2017) s46. 
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landskap som redan från början klassats som obefolkat enligt EU definition av 
befolkningstäthet med minde än en person per kvadratkilometer. 

1.4. Undersökningsfrågor 

I undersökningen utgår jag från en empiri som består av samtida pressmaterial från lokala 
medier och officiell statistik rörande Sveriges befolkning och dess förändring. Jag har valt att 
dela upp undersökningen i två perioder som jag definierat som en stagnationsperiod 
1950-1959 och en avfolkningsperiod 1960-1970 för att kunna följa utvecklingen och jämföra 
hur den lokala diskursen har ändrats med utvecklingen. Stagnationsperioden under 50-talet 
kännetecknas av att befolkningsutvecklingen i Härjedalen stagnerade. Bortsett från vissa 
lokala avvikelser så avfolkas inte Härjedalen i stort sett i samma grad under 50-talet som 
under den period som jag valt kalla avfolkningsperioden under 60-talet. Därmed blir två 
frågeställningar centrala: 

- Hur uppfattades Härjedalens avfolkning i den lokala medierapporteringen? Vilka 
faktorer uppmärksammades i diskursen och vilka huvudopinioner fördes fram? 

- Med utgångspunkt av föregående undersökning är syftet vidare att undersöka vilka 
faktorer som, enligt den lokala rapporteringen, huvudsakligen tycks ha verkat för 
respektive emot utflyttningen från Härjedalen under ovannämnda period? 

Undersökningen är avsedd till att undersöka hur rapporteringen kring 
befolkningsutvecklingen och därav den bild som genom lokal media förmedlas till läsarna. 
Därav utgår undersökningen från den förda diskursen och inte den faktiska avfolkningen sett 
ur statistiken. 

1.5. Teoretiska utgångspunkter 

Migrationsforskaren Joakim Ruist skriver i sin bok Global migration, orsaker och 
konsekvenser om att vad som ofta har legat till grund för att människor i alla tider har valt att 
flytta på sig har varit försörjningstrygghet.  Under min undersökningsperiod så genomgick 23

såväl jordbruket som skogsbruket stora förändringar vilket ledde till ändrade 
försörjningsmöjligheter inom sagda områden. Under perioden så genomfördes flera 
kommunsammanslagningar inom undersökningsområdet som också kan ses som faktorer som 
påverkat. 

23 Ruist, J. (2019) s17. 
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När det konkret gäller de faktorer som avgör om en person väljer att migrera har Everett Lee 
diskuterat detta i sin artikel “A Theory of Migration” från 1966.  Lee menar att dessa 24

faktorer är de som ligger till grund för all rörelse oavsett om det rör sig av att förflytta sig 
mellan kontinenter eller i rummet. I “A Theory of Migration” beskriver Lee sina teorier med 
denna figur:  25

Källa Everett S. Lee. (1966). A Theory of Migration. Demography, 3(1), 47. s 50 

Teorin utgår från att valet att flytta på sig utgår alltid från ett jämförande av de förväntade 
positiva (+) och de negativa (-) aspekterna på destinationerna jämfört med hemorten väger 
tyngre än den ansträngning det tar att röra sig. I vissa fall av migration så är denna 
ansträngning även i form av gränser, murar och i andra utgörs den av hav. Intressant aspekt 
utifrån denna undersökning och denna teori är att kanske det bara handlar om att förflytta sig 
inom landskapet in till centralorten. Genom avfolkningen utifrån denna teori så intensifieras 
större del av migrationsbeslutet i de faktorerna som verkar för och emot en förflyttning. I sin 
teori så beskriver Lee de olika faktorerna utifrån detta scenario. Om en plats är känd för att 
tillhandahålla god utbildning pga att mycket medel satsas på skolan, så ser exempelvis en 
barnfamilj detta som en positiv (+) aspekt. Medans en barnlös ensamstående ser det som 
negativt (-) då det leder till ett högre skatteuttag för något som inte utnyttjas. En person som 
ej betalar skatt eller utnyttjar skolsystemet är däremot likgiltig (0) för denna faktor. 

Som komplement till Lee´s teori om vad som skapar migration och den period som jag har 
valt att undersöka så har Caroline B. Brettell och James F. Hollifield i boken Migration 
theory - talking across disciplines  lagt fram en teori om rural-to-urban migration. Teorin 26

som ursprungligen är utformad för en transnationell migration och grundas i en kraftig 

24 Lee. (1966).  
25 Lee. (1966) s50. 
26 Brettell - Hollifield, J.F (2008). 
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ökning av befolkningen i ett ruralt område skulle öka antalet rural-to-urban migranter i och 
med att försörjningstryggheten ökar i ett urbant samhälle.   27

1.6. Metod och material 

Denna undersökning är gjord utifrån en kvalitativ genomgång av tidskriften Tidningen 
Härjedalens samtliga utgåvor under perioden 1950-1970. Jag baserar valet av period utifrån 
befolkningsstatistik från SCB som visar på ett tydligt trendbrott av befolkningsutvecklingen i 
Härjedalen under denna period. I början av 50-talet så når befolkningsantalet i Härjedalen sin 
kulmen och befolkningsutvecklingen planar ut, för att under 60-talet kraftigt minska. Med 
tanke på materialets storlek så har jag delat upp undersökningen i två delar. En del i 50-talets 
stagnationsperiod och en del till 60-talets avfolkningsperiod. 

Empirin till denna undersökning är i första hand hämtad ur arkiverade nummer av Tidningen 
Härjedalen, som är lokaltidningen i bygden. Samtliga utgivna exemplar av tidningen finns 
tillgängliga på mikrofilm på Härjedalens bibliotek i Sveg. Lokaltidningen har sitt säte i 
huvudorten Sveg och får i detta avseende utgöra grund för vad som anses viktigt och 
angeläget för diskursen i bygden.  

Då Tidningen Härjedalen utkommer en gång per vecka och min undersökningsperiod är tjugo 
år så har jag avgränsat materialet genom att söka efter innehåll som direkt har med 
befolkningsutvecklingen att göra samt artiklar och notiser rörande infrastruktur, utbildning 
eller försörjningsmöjligheter eller brist på detta. Tidningen täcker ett stort geografiskt område 
som innefattar såväl tätorter som landsbygd i olika faser av utveckling. Vid 
undersökningsperiodens början har inte alla delar tillgång till elektrisk ström. 
Rapporteringarna om skillnader från moderna centralorter till strömlösa bondbyar gör att 
centraliseringen och urbaniseringen blir väldigt intressant att undersöka ur ett 
mikroperspektiv utifrån Härjedalen. 

Parallellt med den kvalitativa undersökningen av rapporteringen av befolkningsutvecklingen 
utifrån källmaterialet, har jag kunnat följa den faktiska befolkningsutvecklingen via 
deskriptiv statistik i SOS befolkningsstatistik från SCB. Med den deskriptiva statistiken som 
grund är målsättningen att på en makronivå försöka lokalisera de faktorer som verkat för och 
emot avfolkningen. 

Det är inom den deskriptiva statistiken som problemet med resultatet visar att Härjedalens 
landskap, Härjedalens kommun och länstillhörigheten till Jämtlands län måste beaktas. Som 

27 Brettell - Hollifield, J.F (2008). s54. 
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jag nämnde i inledningen så överlappar dessa inte varandra fullständigt, samt på vissa håll 
sockentillhörighet då det är pastorsämbetet som genomfört räkningarna.  

Det innebär att vissa data kan skilja lite beroende på om de avser landskapet eller kommunen 
Härjedalen. I Härjedalen hade exempelvis landskapet 9677 invånare 2018, medan kommunen 
samma år hade 10147 invånare. Dessa omständigheter påverkar inte analysen på något 
avgörande sätt, då dessa olika statistikområden har särskiljts och aldrig jämförts med 
varandra. Exempelvis så kan vi se till byn Ljungdalen som tillhör landskapet Härjedalen, 
Bergs kommun och Jämtlands län och Ytterhogdal som ligger i Hälsingland men tillhör 
Härjedalens kommun och även därav Jämtlands Län. 

Vissa litterära skildringar i form av intervjuer från landskapet av Monica Grönlund, Två byar 
: en annan historia. Samtal med Glissjöbergs och Mosätts befolkning: ett EU-projekt under 
Glissjöberg och Mosätts byalag  och Göte Olingdahls Flyttlassens tid : Minnesbilder från en 28

skogsby i Härjedalen  bok om flyttlassens tid har även använts för att komma till insikt över 29

utvecklingen och diskursen under relevant tid.  

1.7. Avgränsningar 

Undersökningen utgår från åren 1950-1970 som är tydligt trendbrytande gällande 
befolkningsutvecklingen i Härjedalen. Efter 1950 så avtar befolkningsökningen för att övergå 
till en befolkningsminskning under 1960-talet. I och med 1970-talets ekonomiska kriser som 
börjar med oljekrisen med efterföljande lågkonjunktur och nedgång inom landets industri 
medför att förutsättningarna ändras och därav avgränsas undersökningen till tjugo års 
perioden mellan 1950 och 1970 som jag har delats upp i två delar. En del som avser 
stagnationsperioden 1950-1959 och en avfolkningsperiod 1960-1970. Geografiskt så är 
undersökningen begränsat till Härjedalen. Om det är landskapet Härjedalen eller kommunen 
Härjedalen är i detta fall ovidkommande. Lokaltidningen Tidningen Härjedalen som utgör 
undersökningsmaterialet rapporterar från alla delar.  

28 Grönlund, M. (2000). Två byar: en annan historia : samtal med Glissjöbergs och Mosätts befolkning : 

ett EU-projekt under Glissjöberg och Mosätts byalag. [Sveg]: [Svenska vyer]. 
29 Olingdahl, G. (2015). Flyttlassens tid: minnesbilder från en skogsby i Härjedalen. [Uppsala]: Göte 

Olingdahl. 
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2. Undersökningsdel 

Denna del har jag valt att dela upp i två perioder, en stagnationsperiod under 1950-talet där 
befolkningskurvan avstannade och en avfolkningsperiod under 60-talet då 
befolkningsminskningen tar fart. 

 

2.1. 1950 talets stagnationsperiod 

Befolkningsutvecklingen i Härjedalen under 50 talet präglas framför allt av en stagnation av 
den befolkningsökning som tidigare skett. Under hela decenniet så minskar befolkningen med 
totalt 663 personer vilket motsvarar ca 4%.   30

I mitt empiriska material har jag isolerat det som direkt behandlar avfolkningen i form av 
insändare, ledarsidor och artiklar gällande befolkningsutvecklingen. Jag har även sorterat in 
övrig rapportering utifrån de faktorer som jag definierat som viktiga för de boendes 
benägenhet att lämna eller stanna kvar i sin hembygd. 

2.1.1. Befolkningsrelaterad rapportering i lokal media 

I denna del har jag samlat den rapportering och den diskurs som direkt härrör 
befolkningsutvecklingen. 

30 SOS 1911-, Befolkningsstatistik, Folkmängd 1950-1975 län, kommuner och församlingar 
http://share.scb.se/ov9993/data/historisk%20statistik/SOS%201911-%2FBefolkningsstatistik%2FFolkm%C3%
A4ngd%201950-1975%20l%C3%A4n%2C%20kommuner%20och%20f%C3%B6rsamlingar%20(SOS)%2FBef
olkning-Folkmangd-1950-1975-lan-kommuner-forsamlingar.pdf (hämtad 20191111). 
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Avfolkningen har ännu inte tagit fart om man ser på Härjedalen som helhet. Men i vissa delar 
var avfolkningen redan ett faktum. Tidningen Härjedalen har för vana att ägna det första 
numret varje år till befolkningsutvecklingen. Dessa kan ses som ett temanummer för 
befolkningsutvecklingen då så gott som varje år ägnas en stor vikt åt befolkningsstatistik och 
befolkningsutvecklingen i socknarna och kommunerna.  

I Tidningen Härjedalen från den 5 januari 1950 går det att läsa, helt i riktning med 
rural-to-urban teorin, att det är i de större orterna som befolkningen ökat. Den högsta 
ökningen finner vi i Ytterhogdal med 54 personer tätt följt av Hede med 49. Man menar att 
dessa orter fortsatte sin positiva befolkningsutveckling. Linsell, Storsjö och Tännäs hade till 
år 1950 lyckats vända en nedåtgående trend och visade en befolkningsökning. Den ort som 
förlorat flest invånare är Lillhärdal som förlorat 23 personer, Älvros, Vemdalen, Ängersjö 
och Sveg visar även dessa på sviktande befolkningssiffror.  Man kommenterar 31

befolkningssiffrorna så här: “Att Ängersjö minskat är ingen tillfällighet, ty så har varit 
förhållandet: oavbrutet under de senaste 20 åren. Däremot förefaller det egendomligt att 
Svegs församling minskat.”  32

I siffrorna för Sveg så ingår både Svegs köping och Svegs kommun vilket tidningen 
specificerar i ett senare nummer där det redovisas en ökning på 33 personer i Svegs köping 
och en minskning på 36 personer i Svegs kommun.  

I 1951 års första nummer så rapporteras om att fjolårets befolkningsökning nu förbytts till en 
rätt kraftig minskning och att endast tre församlingar ökat Tännäs, Linsell och Ytterhogdal. 
Man kommenterar att Ytterhogdals positiva befolkningsutveckling nu stagnerat. Vidare så 
redogörs det för att födelseöverskottet har varit stort under året, men det har inte kunna väga 
upp till den utflyttning av omkring 250 personer.  

1952 så lägger tidningen större vikt på utflyttningen i sina kommentarer kring 
befolkningsstatistiken som man redovisar i årets första nummer och konstaterar följande: 
“Folkmängdsminskningen beror uteslutande på den kraftiga utflyttningen som med hela 201 
personer överstiger antalet inflyttande. Av de 1150 utflyttade är 562 män och 588 kvinnor.”  33

Församlingarna Tännäs, Sveg, Lillhärdal och Ängersjö har visat på befolkningsökning. Man 
belyser att Ängersjö för första gången på 30 år inte har minskat. Den största 
befolkningsminskningen uppger man ha skett i Ytterhogdal där minskningen på 75 personer 

31 Tidningen Härjedalen 5/1 1950. 
32 Tidningen Härjedalen 5/1 1950. 
33 Tidningen Härjedalen 4 Januari 1952. 
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kan härledas till att det stora kraftverksbygget i Krokströmmen lider mot sitt slut.  När de 34

slutgiltiga siffrorna från Svegs köping kommer senare under året så konstateras att köpingen 
ökar medan Svegs landskommun minskar.   35

Under året så rapporteras det för första gången om befolkningsutvecklingen vid annat tillfälle 
än i årets första nummer. Tidningen tar avstamp i en artikel under mars månad att 
befolkningen i Lillhärdal har minskat med 12% på tio år. Det är den ökade utflyttningen som 
står för den stora delen. Man beskriver att under åren 1946-50 så överstiger utflyttningen 
inflyttningen med över 200 personer och det är till största del kvinnor som flyttar. Av de 606 
utflyttarna så uppges 322 vara kvinnor. Kyrkoherden i Lillhärdal Paul Garpensson säger att 
det är flest unga flickor som flyttat. Vissa menar Paul återkommer men många blir bofasta på 
de orter de flyttat till. I artikeln så ställs frågan hur denna utveckling ska kunna vändas. 
Landstingsmannen P.E Eriksson som även är ordförande i företagsnämnden säger att 
kommunen är uppmärksam på befolkningsfrågan, men att en patentlösning saknas. I 
konkurrensen om ungdomarna finns det kommuner som ger bättre möjligheter till arbete än 
Lillhärdal konstaterar P.E. För att få fart på företagandet så har kommunen anslagit ett visst 
stöd för nystartande av småindustrier, som visserligen har utnyttjats men bara för verkstäder 
och rörelser för bygdens eget behov. P.E Eriksson hoppas avslutningsvis på att den sedan 
länge omdiskuterade vägen mellan Lillhärdal och Dalarna ska byggas och därmed förlägga 
byn vid en genomfartsväg.  36

Vid nyåret 1953 så valde tidningen att inte rapportera om årets befolkningssiffror men året 
efter så rapporteras att Sveg, Älvros och Ytterhogdal minskat medan Hede ökat. Man härrör 
minskningen i Älvros och Ytterhogdal till att vattenkraftsanläggningen i Krokströmmen nu är 
färdigbyggt och arbetarna flyttat vidare.  37

1955 har man på tidningen åter plockat upp bollen om avfolkningen, speciellt i Lillhärdal där 
läsaren möts av rubriken “Utflyttningen fortsätter Lillhärdal minskade mest” på förstasidan 
av årets första nummer.  Från åtta av tolv församlingar har det rapporterats om 38

befolkningsminskning. I detta nummer är det första gången som befolkningsfrågan tas upp 
under tidningens spalt för lokal samhällsinformation där signaturen P.L påpekar att det 
förutom arbetstillfällen utanför skogen, är till liv och rörelse som ungdomen söker sig från 
Härjedalens lugn. Framförallt så är det arbetstillfällen för flickor som saknas. Industri 
etableringar har varit svåra på grund av den bristfälliga elförsörjningen som nu åtgärdats. 
Trots det beskrivs utsikterna för industrin fortfarande små. Istället läggs förhoppningarna till 

34 Tidningen Härjedalen 4 Januari 1952. 
35 Tidningen Härjedalen 15 Februari 1952. 
36 Tidningen Härjedalen 7 Mars 1952. 
37 Tidningen Härjedalen 8 Januari 1954. 
38 Tidningen Härjedalen 7 Januari 1955. 
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skogsbruket, framförallt till det drägligare arbetsvillkoren som håller på att växa fram med de 
nya formerna av skogsbruk. “Och då kanske “Utvandringen” minskar något” avslutar 
signaturen P.L.   39

År 1956 slår man fast att Härjedalens befolkning åter har minskat. Det är utflyttningen som 
står för minskningen och att det mestadels är kvinnor som flyttar har lett till att underskottet 
på kvinnor nu är uppe i 1217 personer uppges på tidningens förstasida. Spalten för lokal 
samhällsinformation tar upp befolkningsfrågan igen med samma önskemål om arbetstillfällen 
inom industrin för kvinnor. Men man sätter även fingret på något nytt denna gång när man på 
detta sätt beskriver landsbygdens problem: 

Ungdomen vill ha ordnad arbetstid, bestämd lön och vill ha bostadsfrågan ordnad på ett annat sätt än 
ungdomen nöjde sig med förr. Där kan inte landsbygden hävda sig i konkurrensen. Och så blir följden 
att de unga vänder hembygden ryggen och man får vid varje årsskifte konstatera att landsbygdens 
folkmängd går tillbaka. Ledsamt men tyvärr ett faktum.  40

I en notis i samma nummer så konstaterar man att detta inte gäller hela landskapet. Man 
exemplifierar att Lillhärdal minskat lika mycker som centralorterna Sveg och Hede har ökat 
under en 10 årsperiod.  När befolkningssiffrorna för köpingen senare under året presenteras, 41

lägger man fram att köpingen ökat till mer än 2000 personer och går sakta framåt medan 
bygderna omkring minskar. I artikeln så visar man på det kvinnoöverskott som återfinns i 
köpingen.  Det är motsatsen till det kvinnounderskott som övriga artiklarna påtalat.  42

När Svegs köpings 20 års jubileum uppmärksammas så görs det med rubriken “Svegs Köping 
har gått framåt stort på 20 år”  Vidare så beskrivs att köpingen ökat sakta men säkert under 43

hela perioden med undantag för en viss nedgång. Till artikeln finns en bild på det nya 
bostadsområdet Lyckesmon beläget mellan bygdegården och kyrkan. Ordföranden för 
köpingens kommunalnämnd Manne Olsson påpekar att de dyra investeringarna i nya 
bostadsområden, pensionärsboende och att asfalteringen av gatorna som gett köpingen en mer 
stadslik karaktär. Avslutingsvis så framhåller han att utvecklingen måste framåt för att det 
skall finnas en chans för befolkningsunderlaget att öka.  44

I samma nummer av tidningen går det att läsa att Ytterhogdal på grund av ej beviljat 
statsbidrag valt att bordlägga frågan om nya bostäder i Ängersjö. Ordförande Hemmingsson 
säger “Det verkar som om länsmyndigheterna vill att hela byn Ängersjö ska avfolkas.”  45

39 Tidningen Härjedalen 7 Januari 1955. 
40 Tidningen Härjedalen 5 januari 1956. 
41 Tidningen Härjedalen 5 januari 1956. 
42 Tidningen Härjedalen 16 februari 1956.  
43 Tidningen Härjedalen 4 Januari 1957. 
44 Tidningen Härjedalen 4 Januari 1957. 
45 Tidningen Härjedalen 4 Januari 1957. 
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vidare beskrivs de satsningar som kommunen redan gjort i det lilla samhället. (Mer om dessa 
i avsnitt 2.1.2) 

I april 1957 gör tidningen åter en artikel på anledningen om Lillhärdals kamp mot 
avfolkningen. Nu meddelas att vägen söderut mot Älvdalen och Dalarna är under 
uppbyggnad. Lillhärdal kommer inte längre att uppfattas som världens ände. Det är stora 
förhoppningar och planer som finns kring möjligheterna med denna “pulsåder från 
grannskapet”.  Bygatan rätas och breddas, konsumbutiken byggs ut, “Bilister behöver också 46

rasta och därmed ökas kundkretsen för ortens näringsidkare, affärsmän och hantverkare.”  47

Efter befolkningsräkningen 1958 så rapporteras att endast Hede och Ytterhogdal ökat. och att 
den största minskningen finns i Linsells socken där det pågår en reglering av Lofssjön.  Att 48

regleringen skulle medföra en risk för avfolkning av byn Lofsdalen användes som argument 
mot regleringen.  49

Från Lillhärdal rapporteras åter om kommunens kamp mot avfolkningen. Kommunens 
ordförande Albin Johansson säger att det är arbetslösheten som gör det svårt att behålla 
ungdomen i byn. Kommunen har satsat mycket på att behålla ungdomen i byn säger 
Johansson och framhåller att kommunen var bland de 20 första i länet att införa en 
enhetsskola, vilket medför att bygdens barn kan få en grundlig utbildning utan att vara 
tvungna att flytta. Johansson säger att:  

En lösning vore, om man kunde få till stånd en industri som sysselsatte ett 20 eller 30-tal flickor. Men 
även detta är en svår fråga att komma till rätta med, det skulle ju vara en industri, som passade just för 
kvinnlig arbetskraft och då ligger ju textilbranschen nära till hands.  50

Johansson säger att den allmänna tendensen är att landsbygden håller på att förgubbas 
gällande Lillhärdal som har ett underskott på nästan 100 kvinnor. Artikelns avslutas med att 
Johansson säger:  

Vi måste nog i dagens samhälle se till individen och inte samhället i stort. En av de mänskliga 
rättigheterna är ju att kunna välja vistelseort och får ungdomen det bättre på andra håll så får vi får vi 
väl finna oss i att bygden avfolkas, hur svår det än kan kännas.  51

Under 1958 rapporteras vid flera tillfällen om avfolkningen. Det rapporteras från bondbyn 
vid Linsellsjön, där man intervjuar en kvarboende, som berättar att alla hennes tolv barn är 
utflyttade, då ingen längre vill ha ladugård och åkerbruk. Då spelar det ingen roll att jorden 

46 Tidningen Härjedalen 26 April 1957. 
47 Tidningen Härjedalen 26 April 1957. 
48 Tidningen Härjedalen 3 januari 1958. 
49 Tidningen Härjedalen 5 Januari 1956. 
50 Tidningen Härjedalen 17 Januari 1958. 
51 Tidningen Härjedalen 17 Januari 1958. 
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runt sjön är bra.  Från Överhogdal rapporteras att det är svårt att behålla ungdomen i byn. 52

Avsaknaden av arbetstillfällen utanför skogen och jordbruket uppges som huvudorsak. Dock 
uppges byns idrottsrörelse göra att ungdomen trivs i byn tack vare idrottsklubbens energiske 
ledare och ordförande.  53

I 1959 års befolkningssiffror kommenteras att Ytterhogdal nu börjat öka igen på grund av ett 
nytt kraftverksprojekt inom kommunen. Man hoppas att byggandet av Långströmmen även 
ska öka antalet boende i det närliggande Ängersjö. Man bekräftar även Lillhärdals fortsatta 
kräftgång.  Senare under året rapporteras från jordbruksbygden Olingdal där befolkningens 54

spår i form av ödegårdar och vildvuxna åkrar uppmärksammas.  55

2.1.2. Faktorer som verkat för och emot avfolkning synliga i media 1950-1959 

Utifrån det identifierade forskningsläget och den teoretiska bakgrunden och den förda 
diskursen inom den undersökta lokaltidningen står det klart att det är ungdomarna och de 
unga vuxna som är viktigast att lyckas behålla för att undvika en föråldring av befolkningen 
då de unga flyttar. De behöver som tidigare angetts finna utbildnings- och 
försörjningsmöjligheter för att det överhuvudtaget skall finnas möjlighet att kvarvara i 
hemorten. Ytterligare behövdes det att det möjliga livet i hembygden överensstämmer med de 
utvecklingsmöjligheter och den målbild som individen själv formar.  

I detta avsnitt så undersöks vilka av dessa faktorer som var uppe på agendan i den lokala 
diskursen under perioden som i undersökningen kallas för stagnationsperioden 1950-1959.  

Redan från undersökningsperiodens början så är det möjligheterna till försörjning som har 
lyfts fram i den mediala rapporteringen. Avsaknaden av arbetstillfällen för ungdomar 
beskrivs tidigt vara en stor orsak till utflyttningen. Det faktum att det ungdomen vill ha är 
ordnade arbetstider, bestämd lön och bekväma boenden och de inte nöjer sig med de tidigare 
generationernas blandbruk av skogs- och jordbruk. Likaledes den flexibilitet som Christopher 
Lagerqvists forskning visat vara vägen för försörjning i Ängersjö socken under 
efterkrigstiden, ger en bild av att den urbana normen redan tidigt är en orsak till 
avfolkningen. Under denna undersökningsperiod är avfolkningsproblematiken framförallt ett 
faktum för landsbygden utanför centralorterna. De arbetstillfällen som beskrivs finnas där är 
framför allt småskaligt jordbruk och arbetstillfällen i skogen. Kommunerna försöker skapa 
arbetstillfällen inom industrin genom att stötta nystartande av industriföretag. Tidigare 
industrietableringar i bygderna beskrivs inte varit möjliga pga av att elförsörjningen utanför 

52 Tidningen Härjedalen 28 Mars 1958. 
53 Tidningen Härjedalen 6 maj 1958. 
54 Tidningen Härjedalen 3 Januari 1959. 
55 Tidningen Härjedalen 10 April 1959. 
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centralorterna ofta tidigare varit bristfällig. Att även satsningarna inom industrin inte skulle 
förmå de unga kvinnorna att stanna i bygden ses som ett problem som kan härledas till den 
för tiden rådande genusordningen när det efterlyses lämpliga industriarbeten för kvinnor.  56

Exempelvis så beskrivs att textilindustrin ligger nära till hands som lämpligt kvinnoarbete.  57

Ett tecken på att de arbetstillfällen som bjuds, exempelvis inom skogsbruket, inte är det som 
ungdomarna efterfrågar märks då det beskrivs att det rapporteras om att det råder brist på 
arbetskraft som hindrar vedaverkningarna. Det påstås att anledningen till arbetskraftsbristen 
finns i att det är gott om arbete inom andra näringar.  Motsatsen till denna arbetsbrist 58

beskrivs i slutet av perioden istället med att det råder arbetslöshet bland skogsarbetarna och 
det är skogsbrukets rationalisering med motorsågar, traktorer och lastbilar som medför att 
arbetet inte kräver lika många arbetare som tidigare.  59

Den tidigare nämnda förbättringen av elförsörjning medförde en stor förbättring för 
möjligheterna för att öka kvarboendeheten. Ett bevis på det är den stora satsningen som 
genomfördes av den lilla kommunen Ängersjö, som elektrifierades till en kostnad av 156.000 
kronor. Hälften av denna satsning utgick ifrån statsbidrag.  En betydande investering för en 60

kommun med en befolkning på 314 personer som direkt medför en förändring i 
befolkningsutvecklingen, då den efterföljande tiden går att utläsa en liten befolkningsökning.

 Därmed är en trend på 30 års befolkningsminskning bruten i Ängersjö.  Ängersjö är ett 61 62

exempel på hur den kommunalt finansierade elektrifieringen medförde att de boende i högre 
grad stannade kvar på orten. Motsatsen till detta rapporteras från Bredflon. Bredflon ligger en 
kilometer väster om köpingen och har 1952 inte elektrifierats. Familjer berättar att de känner 
sig åsidosatta då: “Befolkningen som bor långt borta i fjällbyarna får lyse medans de som bor 
tätt inpå knutarna på landskapets tätort har mycket små utsikter att elektriskt ljus till sina 
fastigheter.”   63

En av de boende i Bredflon säger att de är villiga att betala för att elektrifieras. Härjeåns 
kraftaktiebolags direktör V Zingmark svarar att det skulle kosta familjerna 14.000 till 15.000 
att ansluta Bredflon till elnätet.  Omräknat till dagens penningvärde så motsvarar 15000 kr år 64

1952 ca 225.000 2019.  Zingmark berättar för tidningen beklagande att det är svårt att få 65

56 Tidningen Härjedalen 5 Januari 1956. 
57 Tidningen Härjedalen 17 Januari 1958. 
58 Tidningen Härjedalen 29 Juni 1951. 
59 Tidningen Härjedalen 6 December 1957. 
60 Tidningen Härjedalen 7 Juli 1950. 
61 SOS 1911-, Befolkningsstatistik, Folkmängd 1950-1975 län, kommuner och församlingar 
.http://share.scb.se/ov9993/data/historisk%20statistik/SOS%201911-%2FBefolkningsstatistik%2FFolkm%C3%
A4ngd%201950-1975%20l%C3%A4n%2C%20kommuner%20och%20f%C3%B6rsamlingar%20(SOS)%2FBef
olkning-Folkmangd-1950-1975-lan-kommuner-forsamlingar.pdf (Hämtad 20191111). 
62 Tidningen Härjedalen 4 Januari 1952. 
63 Tidningen Härjedalen 21 November 1952. 
64 Tidningen Härjedalen 21 November 1952. 
65 SCB Prisomräknaren 
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statsbidrag som skulle kunna hjälpa Bredfloborna med finansieringen. Tyvärr finns inga fler 
noteringar om utvecklingen i Bredflon i materialet. Att den delvis kommunalt finansierade 
elektrifieringen av Ängersjö medförde ett trendbrott efter en lång period av utflyttning pga 
den kommunala satsningen så kan det tänkas att befolkningen i Bredflon inte kände sig lika 
uppskattade av sin hemkommun som Ängersjöborna. Däremot ska det inte påstås att Svegs 
kommun inte genomfört kommunala satsningar för att utveckla bygderna. De 13 stora 
investeringarna som listades innehöll bland annat att det i de fem byarna Ulvkälla, Linsell, 
Lofsdalen, Herrö och Älvros skulle anläggas avloppsanläggningar. Övrigt i 
investeringsplanen för Svegs kommun ingick två gymnastiksalar, en ny skolbyggnad, ett 
ålderdomshem samt förbättringar inom brandväsendet var också inplanerade under 5 
årsperioden.  Även från Svegs köping så rapporterades om betydande investeringsplaner där 66

de största kostnaderna faller på gatunätet, vattenverk och avlopp.  67

Möjlighet till utbildning var en viktig faktor för att exempelvis öka barnfamiljernas 
möjligheter till kvarboende. Under denna första undersökningsperiod så rapporterades det 
exempelvis om att Lillhärdal satsar en miljon på ett nytt skolbygge.  Andra skolprojekt var 68

en folkhögskola i Bäckedal, nya skolbyggnader i Älvros, Hede,Tännäs och Linsell.  Frågan 69

om en ny skolbarnsbespisning rapporterades också vara uppe på debatt i kommunfullmäktige.
 Även så är planerna för ett gymnasium uppe i kommunfullmäktige redan under 1950.  70 71

Men denna satsning skjuts på framtiden och istället så beslutas det i Orsa i Dalarna att ett 
gymnasium, som även skall rymma elever från Härjedalen skall byggas.  Efter 72

bordläggningen av gymnasieskolan fortsätter debatten i Sveg om att det skall satsas på en 
fortsättningsskola för yrkesutbildning. I debatten så lyfts argumentet att Härjedalens ungdom 
inte kan få erforderlig yrkesutbildning inom landskapet och tillägger att folkhögskolan i 
Bäckedal medfört ett stort framsteg för landskapet.   73

Till skillnad från ovan nämnda satsningar inom utbildningsväsendet, som i teorin ska 
motverka avfolkningen i området, så rapporterades det om en skolnedläggning under 
perioden som skulle kunna verka i motsatt riktning. Skolnedläggningen som det skrevs om 
var från Byvallen 7 km söder om Sveg. Därifrån rapporterades det att byn snart blir utan både 

https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/prisomraknaren/ (Hämtad 20191208). 
66 Tidningen Härjedalen 1 November 1956. 
67 Tidningen Härjedalen 17 Maj 1957. 
68 Tidningen Härjedalen 7 Juli 1950. 
69 Tidningen Härjedalen 11 Augusti 1950; Tidningen Härjedalen 2 November 1956; Tidningen Härjedalen 3 
December 1954; Tidningen Härjedalen 7 September 1956; Tidningen Härjedalen 28 September 1956  
70 Tidningen Härjedalen 15 Februari 1952. 
71 Tidningen Härjedalen 22 December 1950. 
72 Tidningen Härjedalen 10 December 1954. 
73 Tidningen Härjedalen 16 November 1956. 
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skola och affär. Anledningen till skolans nedläggning uppges vara att antalet elever sjunkit 
till åtta vilket medfört att dåvarande skolreform B-3  inte kan upprätthållas.  74 75

Lotta Svensson har i sin forskning kommit fram till att det är en viktig faktor i avfolkningen 
att man på sin hemort ska känna sig delaktig och vikten av att se sig själv i en meningsfull 
framtid på orten. Orten Lillhärdal lägger mycket av sin framtidstro på den väg som byggs 
som förbinder Lillhärdal med Älvdalen i Dalarna. Tidigare beskriver man känslan av att byn 
är belägen vid världens ände och stora framtidsplaner målas upp när den nya vägen börjar bli 
färdig.  På samma spår sker resonemanget från Vemhån som ser positiva aspekter med en 76

planerad väg som skall binda samman byn söderut med Glissjöberg och huvudvägen mot 
Sveg som komplement till den väganslutning norrut mot Vemdalen som blev till stort värde 
för byn.  77

Den stora förändringen som kan ses i materialet är de effekter som följer på centraliseringen 
under perioden. Det mesta som rapporteras utifrån samhällsutveckling sker inom centralorten 
Sveg, därifrån det rapporteras om bostadsbyggen både i form av villor och lägenhetshus.  Ett 78

nytt egnahemsområde i form av kvarteret Präståkern byggs även i Sveg där 13 prefabricerade 
kedjehus mycket raskt har uppförts.  När Svegs köping firade 20 år så framhåller man att det 79

är transformeringen av orten till en mer stadslik karaktär som ligger till grund för ortens 
befolkningsökning med 800 personer.  Men det är inte från hela landskapet som det 80

rapporteras om bostadsbyggen med modern standard. Från mer avsides delar så gäller 
rapporterna istället att de usla bostäderna ökar avfolkningen.  Det faktum att förflyttningen 81

sker från en landsbygd utan moderniteter in till centralorter ter sig rätt naturligt, särskilt inom 
närområdet då steget till att flytta in till centralorten från hembyn inte hindras av några 
omständigheter utan snarare enbart är belagt med fördelar. 

Som en faktor för kvarboende så finner jag landskapets kommunikationer såväl mellan 
orterna samt med övriga landsdelar som en viktig faktor som ökade känslan av 
meningsfullhet och samhörighet samt möjliggjorde att man kunde vara delaktig i ett större 
sammanhang samtidigt som man var bosatt på hemorten, På den punkten så sätts 
förhoppningar till en snabbrälsbuss som skall trafikera järnvägen mellan Sveg och Östersund.

 Om den blir verklighet framgår dock inte i materialet, däremot så vet vi att den 82

74proposition till riksdagen angående reglering 
av den årliga lästiden vid folkskolan https://data.riksdagen.se/dokument/E030149 (Hämtad 20191209). 
75 Tidningen Härjedalen 11 Oktober 1957. 
76 Tidningen Härjedalen 26 April 1957. 
77 Tidningen Härjedalen 10 Januari 1958. 
78 Tidningen Härjedalen 5 September 1952; Tidningen Härjedalen 29 Mars 1954. 
79 Tidningen Härjedalen 16 November 1956. 
80 Tidningen Härjedalen 4 Januari 1957. 
81 Tidningen Härjedalen 31 Oktober 1952. 
82 Tidningen Härjedalen 20 Oktober 1950. 
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järnvägsförbindelse mellan Sveg och Ljusdal som beskrivs var på agendan under 1952 aldrig 
blev av.  Denna ingick i planen på att bygga en järnväg från Ljusdal, som redan var en 83

järnvägsknut på stamnätet, via den befintliga järnvägen Hede-Sveg med ytterligare 
förlängning via Funäsdalen vidare till norska Röros.  Järnvägsförbindelsen Hede-Sveg 84

rapporterades även som nedläggningshotad redan under slutet av 1950-talet på grund av 
bristande lönsamhet. Anledningen sades vara att biltrafiken tagit överhanden i ett snabbare 
tempo än som förutspåtts.  85

Med facit i hand ser vi att på flera orter i landskapet så har det genomförts satsningar för att 
möjliggöra kvarboende. Den punkt som de styrande inte har satsat på, som i efterhand kan ses 
som anmärkningsvärt, är gymnasieskolan i Sveg. Men med tidens ekonomiska kalkyl för ett 
gymnasium av vanlig typ skulle behöva ett upptagningsområde på minimum av 35000-40000 
personer vilket saknades.  En viktig faktor för samhörighetskänslan med sin hembygd är 86

föreningslivet, vilket Överhogdal känner av i form av en driven och energisk ledare i 
idrottsklubben.  87

Den största faktorn till den stagnerande befolkningsutvecklingen i Härjedalen finner vi inte i 
Härjedalen utan i den utveckling som Sverige genomgår under perioden. Industrijobben som 
framhålls viktigt att skapa inom Härjedalen under perioden når sin kulmen omkring 1960 då 
sysselsättningsgraden inom den svenska industrin uppgick till 44%.  Vi får ha i minnet att 88

Härjedalens bristfälliga elförsörjning ej möjliggjorde stora industrisatsningar fram till 1955.  89

Det faktum att Härjedalen hamnat på efterkälken i industriutvecklingen är en faktor till att 
många sökt sig till andra orter där större möjligheter funnits till inkomst inom den för tiden 
stora industrisektorn. 

2.2. 1960-talets avfolkningsperiod 

Efter 1960 tog avfolkningen fart på allvar. Under stagnationsperioden hade Härjedalen en 
total befolkningsminskning på totalt ca 4%. Den siffran var passerad redan 1962. Under de 
tio åren som jag definierat som avfolkningsperioden, så sjunker befolkningen med totalt 17%. 
Tillsammans visar befolkningsutvecklingen för Härjedalen under två decennier en minskning 
på drygt 20%. 

83 Tidningen Härjedalen 5 September 1952. 
84 Nilsson-Tannér, P. (red.) (1953). En järnväg från kust till kust: Järnvägsprojektet Ljusdal-Sveg-Hede-norska 
gränsen. Tandsbyn: Tandsbyns tr.. 
85 Tidningen Härjedalen 9 oktober 1959. 
86 Tidningen Härjedalen 28 Mars 1958. 
87 Tidningen Härjedalen 28 Mars 1958. 
88 Hägg, G. (2005). Välfärdsåren: svensk historia 1945-1986. Stockholm: Wahlström & Widstrand. s  
89 Tidningen härjedalen 7 Januari 1955. 
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2.2.1. Befolkningsrelaterad rapportering i lokal media 

1960-talet inleds av att tidningen rapporterar om den första befolkningsökningen på tio år. 
Här motsäger siffrorna varandra beroende på vilken befolkningsstatistik vi tittar på. 
Exempelvis så visar SCB på en minskning, men det är ovidkommande för denna studie, då 
den fokuserar på vad som rapporteras i media och inte på faktisk utveckling. Man härleder 
här ökningen till de två stora anläggningarna av vattenkraftverk som är under uppförande 
som medför ökningen på 84 personer i Hede för byggandet av Lossendammen och 90 
personer i Ytterhogdal vid Långströmmenbygget.  När befolkningssiffrorna från Svegs 90

församling separerat Svegs kommun och Svegs köping så redovisas en ökning för köpingen 
med 45 personer medans landskommunen minskade med 22. Mer detaljerat så beskrivs detta 
bland annat med att påvisa flyttningsströmmar till och från annan kommun, 179 inflyttade 
och 158 utflyttade. Flyttningarna mellan köpingen och landskommunen uppgår tvärtemot 
rådande tendens till ett 40 tal i bägge riktningar, vilket kanske kan förklaras med ett byggande 
av bostäder i Ulvkälla på Ljusnans södra strand intill bron över till köpingen.  91

Bondesamhället Olingdals avfolkning uppmärksammas åter under 1960. Av de tjugotalet 
gårdar som finns i byn rapporteras redan att en fjärdedel numera är öde. Fler familjer är även 
i startgroparna för att flytta. Det uppges att det nu bara finns 30-40 personer kvarboende i 
byn. De flesta gårdar beskrivs ha relativt små jordägor med snitt på bara några hektar och 
tillgångarna på skog är för längesen sålda till skogsbolagen. Försörjningsbördan beskriv så 
här: “Det blir till att arbeta åt andra istället. Mest blir det förstås arbete i skogen åt bolagen, 
som tjänstgör som arbetsgivare tack vare de skogar som man en gång köpte för ett symbolisk 
belopp av bönderna.”  92

Efter årsskiftet 1961 rapporteras åter en minskning av befolkningsantalet med anledning av 
den stora utflyttningen och anledningen sägs vara arbetstillfällena som nästan uteslutande är 
inom skogsbruket. Avsaknaden på kvinnoyrken, förutom butiksarbete i Sveg eller arbete i 
hemmet, beskrivs som ett stort problem som om artikelförfattaren var inläst på Everetts Lee 
och hans migrationsteorier från 1966 så beskrivs förflyttningsmönster för de unga på detta 
vis: “Det blir Sveg som första hållplats. Väl där vågar man ta språnget mot den vidare 
världen! De flesta som lämnar hembygden återvänder inte.”  93

90 Tidningen härjedalen 8 Januari 1960; 
http://share.scb.se/ov9993/data/historisk%20statistik/SOS%201911-%2FBefolkningsstatistik%2FFolkm%C3%
A4ngd%201950-1975%20l%C3%A4n%2C%20kommuner%20och%20f%C3%B6rsamlingar%20(SOS)%2FBef
olkning-Folkmangd-1950-1975-lan-kommuner-forsamlingar.pdf (hämtad 20191111). 
91 Tidningen Härjedalen 8 Januari 1960; Tidningen härjedalen 20 Mars 1959. 
92 Tidningen Härjedalen 28 Oktober 1960. 
93 Tidningen Härjedalen 5 Januari 1961. 
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I samma nummer beskrivs avfolkningen även i kolumnen för lokal samhällsinformation. Man 
är oroad för att den inflyttade arbetskraften till vattenkraftkommunerna Tännäs och 
Ytterhogdal gör att befolkningssiffrorna ser bättre ut för stunden, då det rör sig om 
anläggningsarbetare som förväntas flytta vidare till nästa kraftverksbygge. Man noterar även 
att den vikande befolkningsutvecklingen minskar underlaget inom serviceyrkena och en 
minskad köpkraft som kan leda till ytterligare avfolkning.  94

Att det är de unga familjerna som flyttar slår tidningen fast i sitt januarinummer 1962 och får 
officiell uppbackning av påståendet i den lokala samhällsinformationen. Den lösning som 
framställs där är att man behöver minska bostadsbristen i centralorterna inom landskapet, 
genom att skapa lägenheter för ungdomar, ungkarlar och nybildade familjer för:”man måste 
komma ihåg att det är ungdomen som ställer de största kraven på utvecklingen. När de inte 
kan uppbringa det de söker inom hembygden kaster de sina blickar till andra orter.”  95

Senare under vintern så uppmärksammas en undersökning kring jordbruket i Härjedalen. Av 
Härjedalens 1158 jordbrukare uppges 202 av dessa vara 70 år eller äldre, 180 mellan 50-54år. 
Enbart 10 st av jordbrukarna är enligt uppgift under 29 år. Något måste göras för att attrahera 
unga krafter i jordbruket sägs det. Bättre boendestandard är en parameter som nämns utöver 
det att lönsamheten är nyckeln för att behålla ungdomen, då den är ute efter en så säker 
inkomst som möjligt.  96

Under året som följer så uppmärksammas avfolkningen både oftare och beskrivs som ett 
större problem än tidigare. 1963 års första nummer berättar att befolkningen minskat med 500 
personer under året som gått. “Sannolikt den största minskningen under överskådlig tid” 
beskriver artikeln.  I numret finns en större intervju med riksdagsmannen Valfrid Wikner 97

med inriktning avfolkningen och arbetslösheten. Wikner framhåller att problemet inte enbart 
gäller Härjedalen utan hela Norrland, samt att avfolkningsproblemet inte kan lösas på det 
lokala planet. Statsmakterna har uppmärksammat problemet och utredningar är igång säger 
Wikner. Vidare så ger Wikner en bild av avfolkningsproblematiken som är märkt av ett 
stadsperspektiv som inte är lika lokalt som tidigare återgivits av tidningen när han säger:”När 
befolkningen, inte minst ungdomen, flyttar från stora landsdelar finns risk att intresset för 
fortsatt exploatering av naturrikedomar i områden minskar eller stagnerar.”  98

94 Tidningen Härjedalen 5 Januari 1961. 
95 Tidningen Härjedalen 4 Januari 1962. 
96 Tidningen Härjedalen 23 Februari 1961. 
97 Tidningen Härjedalen 4 Januari 1963. 
98 Tidningen Härjedalen 4 Januari 1963. 
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Dock framgår att Wikner har ena foten kvar i myllan när han senare i artikeln säger att han 
gärna skulle se att det vore mer rätt om en del av det kapital som utvinns ur naturrikedomarna 
skulle stanna kvar i regionen. Avslutningsvis spekulerar Wikner om att satsningar för att 
minska avfolkningen skulle kunna vara ett gymnasium och en ökad satsning på turismen. 
Längre in i detta nummer av tidningen under samhällsinformationen så framställs att 
minskningen dock var väntad men att den ökande takten är oroande. Rationaliseringen av 
skogsbruket och det faktum att jordbruket alltmer upphör beskrivs åter som anledningarna till 
att framförallt ungdomen söker utkomst på annat håll.  

Det räcker inte med att ropa på statsmakterna och inte heller på de kommunala myndigheterna i det 
fallet. Varken stat eller kommun kan tvinga fram något i ett land där varje medborgare har sin frihet att 
välja yrke och där industriidkare och företagare av olika slag även har samma rätt när det gäller att 
välja den plats som man tycker passar bäst för den produktionsgren man arbetar inom.  99

Genom gemensamma strävanden kan nya utkomstkällor leda till att utvandringen kan avta. 
Hela artikeln genomsyras av att det är just gemenskap som är nyckeln i frågan. Detta år 1963 
är det år när befolkningsfrågan når sin kulmen utifrån medial uppmärksamhet i lokalpressen. 
Avfolkningen och den ökade bilismen beskrivs som ett växande problem för affärslivet i 
bygderna utanför centralorterna. Det blir svårare med lönsamheten med kundkretsens ökade 
rörlighet säger Ruben Nylund som lägger sin tilltro till sin butiks framtid på utvecklingen på 
befolkningsfronten.  100

Under året 1963 så märks också en viss förskjutning av befolkningsfrågan som tar sitt 
ursprung i citatet ovan att inte invänta att någon ska komma och lösa problemet. En 
fortsättning på den gemensamma linjen rubriksätts i en samhällsinformationsspalt på detta vis 
“Vänta på industri eller starta själv” Det beskrivs som det för första gången diskuterades på 
detta vis på ett möte om industriplanerna för landskapet och man hoppas att initiativet leder 
till att någon i bygden blir intresserad att starta en industri.  Under året meddelas nu också 101

att den utbredda utflyttningen leder till en minskning av antalet skattekronor för de 
kommuner där avfolkningen är stor. Från Hede kommun rapporteras den största 
minskningen, då det stora anläggningsarbetet med Lossendammen är färdigt, samtidigt som 
arbetstillfällena i skogen minskat. Det behövs nya sysselsättningsobjekt avslutas artikeln och 
i det fallet menar man att man gjort allt som går från ledningshåll.   102

Den första halvan av 1960-talet avslutas med en ensam artikel på temat 
befolkningsutvecklingen under 1964, där det rapporteras om att länsstyrelsen i Jämtland har 

99 Tidningen Härjedalen 4 Januari 1963. 
100 Tidningen Härjedalen 1 Mars 1963. 
101 Tidningen Härjedalen 31 Maj 1963. 
102 Tidningen Härjedalen 9 Augusti 1963. 
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lämnat ett betänkande med anledning av den aktiva lokaliseringspolitiken som man hävdar 
inte hjälper i länet då de statliga stödåtgärder främst är är utformade för tätorter. 
Länsstyrelsen önskar även att dessa investeringsbidrag inte enbart kunde nyttjas för 
industriändamål utan även för turistanläggningar som man beskriver kunna medföra “icke 
väsentliga sysselsättningsökningar”  Man föreslår att förutom sänkning av bensin och 103

oljepriset, föreslås även en sänkning av eltaxorna. Men den föreslagna sänkning av eltaxorna 
gäller bara den statliga vattenfallsstyrelsens eldistribution och den berör knappt Jämtlands län 
då dess eldistribution ligger hos privata aktörer. Avslutningsviss applåderas denna hållning i 
artikeln och det framgår att man anser att länsstyrelsen vet vad som krävs för att förhindra att 
nuvarande utveckling fortsätter.  104

Rapporteringen från den sista hälften av 1960-talet börjar med att Tidningen Härjedalen sin 
vana trogen ägnar årets första nummer åt befolkningsstatistik. Nu 1965 så konstateras en 
minskning i Härjedalen av totalt 327 personer. Man uppmärksammar det faktum att de 
senaste tre åren så har befolkningsantalet minskat med över 1000 personer av ett 
befolkningsunderlag på totalt ca 14500 personer. Med denna sammanfattning av 
befolkningsminskningen fortsätter rapporteringen i detta nummer av tidningen. 
Samhällsinformationsspalten räknar samman minskningen sedan 1952, som uppgår till 2357 
personer, och jämför dessa siffror med att likställa det antalet med de fem minsta 
församlingarnas sammanlagda folkmängd. Som anledningen till avfolkningen anges åter 
bristen på arbetstillfällen och med ett konstaterade i ordalaget “folk måste ju flytta dit det 
finns möjlighet till inkomster.”  Men till skillnad från tidigare inlägg i diskursen så är vid 105

detta tillfälle inte poängen att industrierna ska komma till landskapet. Istället lyfts turismen 
som framtiden för landskapet. I argumenteringen framgår att stadsbon behöver avkoppling 
och att Norrland är redo att erbjuda denna beskrivs på följande vis: 

Folk måste tränga ihop sig i städer och industriorter där inte bara luften är förorenad och hälsovådlig 
utan även möjligheterna till ro och avkoppling samt nattvila är ganska små. Människorna får dras med 
förstörda nerver, de kan inte sova utan sömntabletter, och det krävs allt starkare doser för den som 
börjat med tablettätandet. Detta är en mörk bild av staden med den bekräftas om och om igen av 
tidningsartiklar där man berättar sanningen. Hos oss finns det gott om utrymme och de som vill söka 
sig en lugn plats hittar lätt en sådan.   106

Artikeln anser att en god kontakt mellan myndigheterna i städerna och landsbygden ska leda 
till ett befolkningsutbyte som skulle kunna gagna båda parter. När Norrland själv föreslår sig 
bli en kurort för miljöskadade stadsbor.  En klar ökning av rapporteringen kring turister och 107

turistsatsningar följer under den sista halvan av 60-talet.  

103 Tidningen Härjedalen 31 Januari 1964. 
104 Tidningen Härjedalen 31 Januari 1964. 
105 Tidningen Härjedalen 8 Januari 1965. 
106 Tidningen Härjedalen 8 Januari 1965. 
107 Tidningen Härjedalen 8 Januari 1965. 
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I första numret år 1966 så konstateras åter en folkmängdsminskning. Detta år med hundra 
personer mer än föregående år. Artikeln är enbart ett konstaterande och innehåller ingen 
vidare reflektion över siffrorna. Några specifika data påvisas, exempelvis att samma mängd 
av bägge kön föddes i Sveg, samt att ingen fötts i Linsell och att inget äktenskap ingåtts i 
Älvros. Under året 1966 så är det inga artiklar eller insändare som handlar om avfolkningen 
tills årets sista nummer, där det går att se i samhällsinformationen en återblick från året som 
gått. Där summeras det att den önskan man haft sedan tidigare, om en uppbromsning av 
avflyttningen genom nya industrietableringar, inte har gett det resultat man hoppats på. Det är 
framförallt projekten som de kommunalt styrande i Sveg hade hoppats på, som gått om intet. 
Från Ytterhogdal och Hede rapporteras det om nystartade industrier. Man hoppas på det 
kommunala planet att den stundande sammanslagningen av Svegs båda kommuner ska kunna 
gynna området genom att kunna sträva åt samma håll i fortsättningen då de i trettio år påståtts 
ha lurpassat på varandra.  108

1967 börjar med att befolkningsrapporten visar att två församlingar ökar och att minskningen 
är mindre än på länge, återigen utan reflektion över bakomliggande faktorer för detta.  I 109

februari 1967 så rubriksätts samhällsinformationenspalten med “Sitter vi bara och väntar”  110

med en hänvisning till rådande klimatet för svensk industri på den allt mer globala 
världsmarknaden. I och med denna artikel har man från detta håll bytt riktning på 
befolkningsfrågan. Med tanke på att vikande konjunktur och nedläggningarna som följer i 
denna utveckling inte kan hota arbetstillfällena hemma i Härjedalen då den konkurrensutsatta 
industrin knappt existerar. En uppmuntran till att man ska “gnugga geniknölarna för att hitta 
något sätt att skapa en försörjningsbasis”  med hänvisning till de stora vidderna och 111

landskapets klara gränser.  I efterhand så är det lätt att misstänka att det är satsningar inom 112

turismen som efterfrågas. Ett tydligt tecken på detta är att när Olof Palme, som enligt uppgift 
var kommunikationsminister då, besökte Härjedalen i juni 1967 så är det flygplatser och 
åretruntöppna fjällvägar som förkortar restiderna till Härjedalen som är på önskelistan, 
snarare än kritik mot den nyligen nedlagda lokala järnvägsförbindelsen mellan Hede och 
Sveg.   113

När året summeras i det sista numret av 1967 så är befolkningsutvecklingen i fokus. I ett 
längre reportage intervjuas prosten Sigurd Svennerstam, som på en bild porträtteras 
bläddrandes i församlingsregistren under folkräkningen. Sigurd kommenterar årets 
befolkningsutveckling samt vissa längre tendenser. Avfolkningen fortsätter men det finns 

108 Tidningen Härjedalen 29 December 1966. 
109 Tidningen Härjedalen 8 Januari 1967. 
110 Tidningen Härjedalen 9 februari 1967. 
111 Tidningen Härjedalen 9 februari 1967. 
112 Tidningen Härjedalen 9 februari 1967. 
113 Tidningen Härjedalen 29 Juni 1967. 
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undantag och minskningen är mindre än tidigare. Hede har till och med ökat något berättar 
Sigurd. Satsningarna på turismen inom Tännäs kommun verkar ha bidragit till att stabilisera 
befolkningsantalet. Utvecklingen i Ytterhogdal ser däremot sämre ut där nu alla kraftverk är 
färdigbyggda vilket bör påverka befolkningssiffrorna negativt. Den katastrofala utvecklingen 
har fortsatt i Lillhärdal och Linsell som tappar hälften eller nära hälften av sin befolkning. 
Lillhärdal på 20 år och Linsell på bara 14 år. Till befolkningsminskningen följer en 
kedjereaktion med ytterligare utflyttning säger Sigurd. Det är serviceyrkena som drabbas när 
kundunderlaget sviker. Centraliseringen av skolorna bidrar också till att familjerna flyttar till 
skolorterna men stor inverkan har också rationaliseringen av skogsbruket haft. Det är de unga 
i produktiv ålder som flyttar, de vill ha arbete och finns inte det i hemkommunen så flyttar de 
och kvar blir då de äldre. Sveg, Hede och Ytterhogdal uppges ha fått nyetableringar inom 
industrin vilket Sigurd hoppas kan leda till fler jobb på hemmaplan. Även från 
kommunstyrelserna så hoppas man på att denna etablering av industriföretag kan komma att 
gynna utvecklingen i landskapet.  Samma siffror rapporteras kort i 1968 års första nummer 114

med konstaterad ökning i Hede medan det rapporteras minskning från de resterande delarna.
 115

Senare under 1968 gör tidningen fyra nedslag i avfolkningsdiskursen med två reportage 
vardera från byarna Flor och Björnberget. Första tillfället tidningen rapporterar från den lilla 
byn Flor utanför Ytterhogdal är det bonden Valter Eriksson som är i centrum. Valter berättar 
att han tog över svärföräldrarnas gård 1947 och har sedan dess ägnat sig åt jordbruket. Vid ett 
tillfälle stod Valter i valet mellan att lägga ner jordbruket eller eller renovera ladugården. Det 
blev det senare och efter en omfattande renovering har han nu en besittning av totalt 13 djur 
varav 6 är mjölkkor och det är dessa som står för de största inkomsterna. Leveranserna till 
mejeriet i Sveg är det som vållar problem för mjölkproduktionen då mjölkbilen bara kommer 
till byn 3 gånger i veckan. De övriga 3 dagarna får Valter köra de dagliga 120 literna till 
bussen i Ytterhogdal för vidare transport till Sveg. Valter säger till tidningen att det bara finns 
tre aktiva jordbrukare kvar i byn och han har svårt att se att det finns någon återväxt av 
jordbrukare i byns ungdom.  När tidningen senare återvänder till Flor så intervjuas 116

handlaren Olle Olson som berättar att när han flyttade till byn 1953 så bodde det ca 100 
personer där. Då pågick kraftverksbygget vid Storåströmmen och då erbjöds det 
arbetstillfällen säger Olle. Nu när de är klara finns inget annat val än utflyttning för de flesta 
när de flesta jordbruk lagts ner och även flottningen upphört som också sysselsatt många 
bybor. På frågan om det går att satsa på turismen svarar Olle att Flor ligger vid sidan av 
huvudvägarna och då får folk svårt att känna till byn. Men många i byn uppges lägga sina 

114 Tidningen Härjedalen 28 December 1967. 
115 Tidningen Härjedalen 4 Januari 1968. 
116 Tidningen Härjedalen 30 Maj 1968. 
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förhoppningar till turismen och upplåter mark och småstugor till ändamålet. Olle avslutar 
med “Det är en vacker trakt med goda fiskemöjligheter.”   117

Från den lilla byn Björnberget, beläget uppe i skogarna 4 kilometer från huvudvägen, berättas 
att nu bor det bara 5 personer och en hund kvar i byns totalt 6 gårdar som “Ligger ruvande 
under de enorma bolagskalhyggerna och slutar i en vändplan vid den längst bort liggande 
gården”  Den nu pensionerade Lennart Persson lever nu ett stilla pensionärsliv i byn. Under 118

småbrukstiden fanns här i byn ett 30 tal bofasta och ett 20 tal djur samt en skola berättar 
Lennart. Lennart avlsutar med att konstatera “Att en sådan samhällsservice fanns i den här 
byn är svårt att tänka sig när man ser utvecklingen eller rättare sagt avvecklingen till dags 
dato.”  Nästa reportage från byn handlar om en uppflyttad Stockholmare, som efter ett 119

resultatlöst besök på arbetsförmedlingen i Stockholm, beslutade sig för bege sig norrut för att 
söka lyckan. Han fick anställning i skogen kring Kårböle. Sedan 30-talet har han bott i 
Björnberget och livnärt sig på småbruket och skogsarbetet. När tidningen träffar honom är 
han sjukskriven pga sina dåliga knän.   120

Som kontrast till den dystra rapporteringen från de små byarna Flor och Björnberget 
rapporteras det i september samma år om att arbetet med ett nytt stort bostadsbygge ska 
komma igång för att lösa bostadsbristen i centralorten Sveg. Det är stiftelsen Härjegårdar som 
skall bygga ett bostadshus med 27 lägenheter, komplett med centralanläggning för färg tv och 
helautomatiska tvättstugor.  121

Året 1969 rapporteras att befolkningsminskningen är den minsta på många år. Den totala 
minskningen under 1968 stannade vid 75 personer och så låg har den inte varit sedan 1960. 
Någon ytterligare förklaring till dessa siffror ges inte i artikeln.  122

I Mars 1969 rapporteras från härjedalskommunernas konferens för arbetsmarknadsfrågor att 
dessa inte anser att med den aktiva lokaliseringspolitken, som etablerats 1964 för att verka 
emot avfolkningen av Norrland, inte kommer till nytta i Härjedalen utan istället satsas i 
Östersundsregionen.  Dessa efterlyser åtgärder för att de små jordbruken i Härjedalen ska få 123

möjlighet att fortsatt bedriva sina småbruk. De menar att rådande politik gör att det är 
billigare för staten att tvinga jordbrukarna att lämna sina åkrar och djur även fast dessa kan ge 

117 Tidningen Härjedalen 6 Juni 1968. 
118 Tidningen Härjedalen 29 Augusti 1968. 
119Tidningen Härjedalen 29 Augusti 1968. 
120 Tidningen Härjedalen 24 Oktober 1968. 
121 Tidningen Härjedalen 12 September 1968. 
122 Tidningen Härjedalen 5 Januari 1969. 
123 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers, pm om aktivlokaliseringspolitik 
https://www.tillvaxtanalys.se/publikationer/pm/pm/2013-05-23-fran-aktiv-lokaliseringspolitik-till-regional-politi
k.html (Hämtad 20191204). 
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fortsatt sysselsättning. De påvisar även nyttan ur naturvårdssynpunkt för staten att genom 
tillfälliga bidrag stötta dessa småbruk. Länsarbetsnämndens byrådirektör Torsten Fahlberg 
anser dock att det inte stämmer och skall ha pekat på olika åtgärder som skall ha genomförts 
eller är på planeringsstadiet.  124

Att det är jobben för ungdomen som är lösningen på avfolkningsproblemet har mycket av 
diskursen handlat om och i april 1969 så intervjuar tidningen en grupp ungdomar som har 
lunchrast. “Vi har ingen framtid i Sveg. Efter skolan är vi tvungna att ge oss av härifrån. Det 
finns inga jobb för oss. Vi kan få en viss utbildning här men när vi är klara finns inget vi kan 
omsätta våra förvärvade kunskaper i.”  Ungdomarna menar även att det inte finns något att 125

göra i köpingen och bara hänga ute blir i längden trist och hänvisar till att de inte ens vet hur 
länge sedan det anordnades exempelvis en skoldans. Dessa klagomål ser fritidsnämdens 
ordförande Rune Hedberg som ogrundade och hänvisar till att det finns både el-ljusspår och 
belyst slalombacke och nystartad anläggning för luftgevärsskytte. Skoldanserna har upphört 
medger Hedberg men detta på grund av att ordningen på dessa tillställningar inte varit 
önskvärd samt att om det är dansa man vill så är det dans i Sveg nästan varje fredag. Hedberg 
säger även att frågan om en ungdomsgård snart kommer att tas upp i fullmäktige.  126

Under 1969 rapporteras om satsningar och nyetableringar inom industrisektorn framförallt i 
centralorterna Sveg och Ytterhogdal. Exempelvis skjuter Ytterhogdals kommun till pengar 
till en utbyggnad av fönsterfabriken Lindström & Olsson AB.  I Sveg så meddelas att 127

arbetsmarknadsstyrelsen AMS med statsbidrag kommer att starta en industri som beräknas 
sysselsätta ett 30-tal arbetare. Omkostnaderna för att färdigställa lokalerna på en halv miljon 
kronor har fullmäktige beslutat att finansiera med hjälp av ett statsbidrag på 50%.  Dessa 128

satsningar återkommer i summeringen av 1969 års befolkningssiffror som publiceras i 1970 
års första nummer där man konstaterar att 1969 åter blev ett svårt utflyttningsår för 
Härjedalen med en minskning med över 200 personer under året. I 
samhällsinformationsspalten så ser man anledning till viss optimism. Främst med tanke på 
tidigare nämnda industrisatsningar i centralorterna men också den ständiga satsningen som 
sker inom turismen i Funäsdalen och Tännäs där det råder i livlig byggnadsverksamhet.  129

Efter 1970 avtar avfolkningen för denna gång i Härjedalen   130

124 Tidningen Härjedalen 6 Mars 1969. 
125 Tidningen Härjedalen 3 April 1969. 
126 Tidningen Härjedalen 3 April 1969. 
127 Tidningen Härjedalen 3 April 1969. 
128 Tidningen Härjedalen 7 Augusti 1969. 
129 Tidningen Härjedalen 8 januari 1970. 
130 SOS 1911-, Befolkningsstatistik, Folkmängd 1950-1975 län, kommuner och församlingar 
http://share.scb.se/ov9993/data/historisk%20statistik/SOS%201911-%2FBefolkningsstatistik%2FFolkm%C3%

 32 



2.2.2. Faktorer som verkat för och emot avfolkning synliga i media 1960-1970 

I likhet med den tidigare perioden är den faktor som ägnas mest utrymme i Tidningen 
Härjedalen arbetstillfällen och försörjningsmöjligheter. Att det är just försörjningstrygghet 
som ges mest utrymme är inte så konstigt då det i enlighet med migrationsforskaren Joakim 
Ruist är den faktor som oftast har lett till migration genom tiderna.  Som tidigare nämnts 131

nådde industisektorn sin högsta sysselsättningsgrad under år 1960. I Härjedalen lägger man 
fortfarande sina förhoppningar på att industrietableringar ska öka möjligheterna till utkomster 
i landskapet. Avsaknaden av kvinnoyrken beskrivs fortfarande som ett stort problem, förutom 
vissa möjligheter inom centralorterna.  Inom skogsnäringen har det skett en förändring, då 132

den typ av fasta arbetstider och inkomster som tidigare eftersökts har införts. 
“Skogsarbetarbussen har blivit som en fabrikspipa som man har att rätta sig efter”  går att 133

läsa och artikelförfattaren menar att det tidigare så fria med skogsarbetet, då arbetaren själv 
bestämde över arbetsdagens längd har ändrats. När det som tidigare talat emot skogsarbetet 
åtgärdats är det likaledes åtgärden som fortsatt misskrediterar skogsarbetet. Med ytterligare 
rationalisering av skogsbruket och avlysningen av flottningen på Ljusnan 1967 så sjönk 
antalet jobb i skogen ytterligare.  134

Under 1960-talet så börjar turismen bli en allt viktigare del för Härjedalen. Framförallt är det 
skidturister vintertid som det rapporteras om. Den vid 1960 rådande kommunindelningen 
medförde att samtliga kommuner undersökte möjligheterna till att utveckla sin vinterturism. I 
kommunerna med tillgång till fjällområden som Hede, Tännäs och Sveg så ökar satsningarna 
på vinterturismen. I Hede kommun finner vi Vemdalsskalet, i Tännäs inledningsvis 
Tänndalen och Ramundberget senare även Funäsdalen, Hamrafjället och Kröket. I Svegs 
kommun förläggs Lofsdalen som vintersportort. Om vinterturismen rapporteras det frekvent 
under perioden. Under påsken 1963 beskrivs ett rekord i antalet turister. Alla fjällhotell och 
pensionat skall ha varit fullbelagda och fjällturisterna var inkvarterade ända till Sveg och 
Ytterhogdal. Samma ska ha gällt för Funäsdalen och Hede. “Härjedalen har kommit riktigt i 
ropet som turistlandskap, den saken visade den kolossala ström av bilar och bussar som ledde 
hit till påskhelgen”  skriver Tidningen Härjedalen. Efter detta blir turismen, vid sidan av 135

förhoppningarna om industrietableringar, som ska kunna medföra arbetstillfällen i 
Härjedalen. Vid finansminister Gunnar Strängs besök i Härjedalen 1965 fick han frågan om 
hur han ställde sig till bekymren med utflyttning, problemet med sysselsättning och 

A4ngd%201950-1975%20l%C3%A4n%2C%20kommuner%20och%20f%C3%B6rsamlingar%20(SOS)%2FBef
olkning-Folkmangd-1950-1975-lan-kommuner-forsamlingar.pdf (hämtad 20191111). 
131 Ruist, J. (2019) s17. 
132 Tidningen Härjedalen 5 Januari 1951. 
133 Tidningen Härjedalen 4 Mars 1960. 
134 Tidningen Härjedalen 28 December 1967; Tidningen Härjedalen 6 Juni 1968. 
135 Tidningen Härjedalen 19 April 1963. 
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industrietableringar, samt även förståelse om önskemålen för statligt stöd för 
sportanläggningar för turister. Finansministern ska ha svarat:  

Några löften kunde han inte ge och han framhöll att man inte kan kämpa mot utvecklingen. Strömmen 
mot de stora industriorterna kommer att fortsätta ansåg han, men det gäller att försöka leda en eller 
annan rännil tillbaka till landsbygden.  136

Det var antagligen ingen injektion av framtidshopp de 250 personerna i Folkets hus i Sveg 
fick den där novemberdagen 1965. Den framtid inom turismen som nu ansågs utstakad för 
Härjedalen är belägen i fjälltrakterna på ansenligt avstånd från huvudorten Sveg. Turismens 
effekter över befolkningsutvecklingen är således inte gynnsam för centralorten Sveg. Dess 
effekt går att utläsa från Tännäs kommun och befolkningsutvecklingen där. Tännäs är den 
enda del av Härjedalen som visar på ett ökande befolkningsunderlag under 1960-talet enligt 
SCB.  137

Att bättre kommunikationer både är en faktor för ökat kvarboende och ökade intäkter inom 
turismen är ett faktum och därför efterlyses detta när Olof Palme, som var dåvarande 
kommunikationsminister, besökte Härjedalen 1967. Kommunikationer är A och O för en 
glesbygd, framhöll Svegs riksdagsman Valfrid Wikner, med nedläggningen av hedebanan i 
färskt minne, då SJ beslutat 1965 att en nedläggning skulle ske 1966.  De förbättringar som 138

ses, gällande Härjedalens kommunikationer under perioden, är en snabbare tågförbindelse 
mellan Sveg och Stockholm.  Man ser även en ökad satsning på flygtrafiken. Flygfält 139

planeras att byggas vid Nilsvallen i Sveg och mellan Hede och Tännäs pågår en dragkamp 
om var det skall anläggas en storflygplats. En dragkamp som Hede går segrande ur.  140

Den faktor som oftast framförs i undersökningsmaterialet är att ungdomen inte kan eller vill 
stanna på grund av försörjningsmöjligheter och nöjesliv, överensstämmer med Lotta 
Svenssons forskning om avfolkning. Att samhället skall vara lyhört och involvera 
ungdomarna ökar enligt Svensson deras benägenhet att stanna på hemorten. Frågan om vad 
som kan göras för att ungdomarna skall stanna i sin hembygd, ställer Tidningen Härjedalen 
till fyra representanter från Svegs ungdom 1960. Ungdomarna önskade bland annat en 
framtida ungdomsgård samt att den planerade idrottshallen kompletteras med en lokal där 
man kan samlas kring musik eller spel efter träning. Ungdomarna efterlyser någonstans att ta 
vägen förutom fiken och biografen. Det är den största orsaken till att ungdomarna oftast 

136 Tidningen Härjedalen 19 November 1965. 
137 SOS 1911-, Befolkningsstatistik, Folkmängd 1950-1975 län, kommuner och församlingar 
http://share.scb.se/ov9993/data/historisk%20statistik/SOS%201911-%2FBefolkningsstatistik%2FFolkm%C3%
A4ngd%201950-1975%20l%C3%A4n%2C%20kommuner%20och%20f%C3%B6rsamlingar%20(SOS)%2FBef
olkning-Folkmangd-1950-1975-lan-kommuner-forsamlingar.pdf (hämtad 20191111). 
138 Tidningen Härjedalen 29 Januari 1965. 
139 Tidningen Härjedalen 7 Oktober 1960. 
140 Tidningen Härjedalen 22 Januari 1965; Tidningen Härjedalen 3 Augusti 1967;Tidningen Härjedalen 25 
September 1967. 
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träffas i gathörnen, något som enligt ungdomarna ska uppröra de äldre på orten. De styrande i 
köpingen replikerar med att: “En mindre plats som Sveg kan ju förståeligt nog inte bygga 
danslokaler, idrottshallar och ungdomsgårdar i samma utsträckning som till exempel en stad 
kan göra.”  Nästa tillfälle som tidningen intervjuar ungdomar är nästan 10 år senare. Då 141

efterlyses det fortfarande något att göra, förutom att hänga ute i köpingen.  Visserligen har 142

köpingens kommun satsat stora belopp på aktiviteter för ungdomarna men uppenbart så är de 
intervjuade ungdomarna inte tillfreds med utbudet på hemorten. Dåliga möjligheter till arbete 
och inget att göra är ungdomarnas uppfattning. Av de 4 intervjuade är det trots allt 3 av dessa 
som uppger att de gärna skulle bo kvar i Sveg, men ser det som problematiskt med tanke på 
utkomstmöjligheterna. Den fjärde är inflyttad från Rätansbyn för att gå gymnasiet. Önskan att 
stanna på hemorten är trots allt stor, det påstår även Lotta Svensson i sin forskning att många 
skulle vilja stanna i sin hemkommun om de bara kunde.   143

Att öka möjligheterna till kvarboende via arbetstillfällen, utbildningsmöjligheter, känna sig 
delaktig i samhället och en meningsfull fritid är de faktorer som ökar benägenheten att stanna 
på hemorten. En lösning hade varit att försvåra möjligheterna till utflyttning, men det är något 
som man starkt tar avstånd ifrån, med hänvisning till medborgerlig frihet.  Några rapporter 144

om att det skulle förekomma baktalande av utflyttare, är inget som det rapporteras om från 
tidningens håll. En faktor till att stanna på ursprungsplatsen är att sänka de upplevda 
fördelarna med den plats man kan tänka sig flytta till.  Det är något som delvis kan utläsas 145

ur en artikel gällande den stressade turisten med förstörda nerver som behöver avkoppling 
och komma bort från den förorenade luften i städer och industriorter.  146

Under den tidigare undersökningsperioden så var möjligheterna till utbildning en faktor som 
kommunerna satsade stort på, men mot slutet av den andra undersökningsperioden duggar 
rapporterna om skolnedläggningar tätt. Exempelvis en indragning av skolorna i Flor och 
Aspan 1960.  Nästa nedläggningsförslag är högstadiet i Lillhärdal, som efter ett decennium i 147

drift nu hotas att flyttas till Sveg.  I Ytterberg, 12 km från Sveg, har elevantalet sjunkit från 148

80 till 20 och skolans lärartäthet och klasstruktur måste ses över meddelar rektorn, som 
lugnade tillägger att det inte finns något direkt hot om nedläggning, men att situationen är 
allvarlig.  Däremot kan inget rädda skolan i Glöte, som endast har 11 elever, till att läggas 149

ner till höstterminen 1964, trots protester från Glöteborna.  Detsamma gäller Vemhåns skola 150

141 Tidningen Härjedalen 22 Januari 1960. 
142 Tidningen Härjedalen 3 April 1969. 
143 Svensson, L. (2017). s33. 
144 Tidningen Härjedalen 4 Januari 1963. 
145Lee. (1966). s50. 
146 Tidningen Härjedalen 8 Januari 1965. 
147 Tidningen Härjedalen 9 Maj 1960; Tidningen Härjedalen 10 Februari 1961. 
148 Tidningen Härjedalen 9 Mars 1962. 
149 Tidningen Härjedalen 10 Januari 1964. 
150 Tidningen Härjedalen 22 Maj 1964; Tidningen Härjedalen 18 Juni 1964. 
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som sades vara dömd att upphöra 1966.  Liknande utveckling rapporteras från Överhogdal. 151

 I Linsell vars skola byggdes ut bara tio år innan, hoppas man på att den framtida 152

vattenkraftsutbyggnaden i Ransjöforsen ska rädda skolan, vars elevantal har sjunkit från 60 
till 20 under en knapp tioårsperiod.  Utbildningsmöjligheter är en faktor som man är väl 153

medveten om. I en artikel 1967 så framgår att denna nedläggning av skolor påverkar 
möjligheterna till kvarboende. Denna centralisering av skolorna medför att familjer väljer att 
flytta till skolorterna.  Ett lugnande besked till familjer utanför centralorterna framförs dock 154

med en reservation i tidningen 1965. Efter länsskolnämndens studieresa runt landskapet 
meddelades att “så länge barnen kan fylla skolorna eller att elevunderlaget är tillräckligt 
kommer bygdeskolorna att bestå.”  Denna förhoppning om kvarvarande 155

utbildningsmöjligheter blir dock kortvarig för byarna Linsell, Ytterberg och Glissjöberg som 
även dessa mister sina skolor under sista delen av 1960-talet.  156

Det faktum att det är i centralorterna som skolorna utvecklas märks tydligt från Sveg, där det 
från kommunfullmäktige rapporteras om ett beslut att arbetet med en enhetsskola skall 
påskyndas 1960.  För Svegs del måste det vara angeläget, då elevkullen som skall börja till 157

höstterminen 1960 inte ryms i skolans befintliga lokaler, utan måste bussas till skolan i 
Älvros.  Ytterligare önskemål om ny skola framförs från Ytterhogdal, som önskar bygga en 158

ny centralskola och i Funäsdalen beslutas det att den befintliga skolan byggs ut med två 
paviljonger.  Även i Hede så fattas beslutet att utöka skolan med ett högstadium i nybyggda 159

paviljonger.  Effekterna av denna centralisering av skolorna är tvådelad. Dels så 160

underminerar den byarnas utvecklingsmöjligheter samtidigt som utvecklingen i centralorterna 
går framåt.  

Frågan om möjligheter till vidareutbildning efter grundskolan är åter under utredning under 
början av 1960-talet. I Hede startas en skola med landsomfattande yrkesutbildningar för 
hemvärdinnor och storhushållspersonal i det gamla sanatoriets lokaler. Förutom att rusta upp 
den gamla byggnaden bygger kommunen även elevhemsbaracker i anslutning till skolan.  161

Att frågan om möjligheter för vidareutbildning blir en allt viktigare faktor märks tydligt i 
medias rapportering. I Sveg tar den avstannande debatten om vidareutbildning fart igen under 
60-talets början. Fullmäktige i köpingen beslutade att ett korrespondensgymnasium skulle 

151 Tidningen Härjedalen 23 Oktober 1964. 
152 Tidningen Härjedalen 13 November 1964. 
153 Tidningen Härjedalen 23 November 1965. 
154 Tidningen Härjedalen 28 December 1967. 
155 Tidningen Härjedalen 1 Oktober 1965. 
156 Tidningen Härjedalen 24 Maj 1968; Tidningen Härjedalen 5 Juni 1969. 
157 Tidningen Härjedalen 12 Februari 1960. 
158 Tidningen Härjedalen 29 April 1960; Tidningen Härjedalen 15 Maj 1960. 
159 Tidningen Härjedalen 1 April 1960; Tidningen Härjedalen 13 April 1962. 
160 Tidningen Härjedalen 15 Maj 1962. 
161 Tidningen Härjedalen 18 mars 1960. 
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inrättas.  Intresset för ett korrespondensgymnasium var stort från målsmännens sida, men 162

skolmyndigheterna dröjde med att bevilja denna, vilket resulterade i att frågan hamnade på 
högsta instans i riksdagen under 1962. Ett av argumenten från de målsägande var att 
landskapet var eftersatt på undervisningens område. “Det är således en demokratisk 
angelägenhet att skapa förutsättningar för allt flera ungdomar att få en bättre 
skolunderbyggnad.”  Den 18 Januari 1963 rapporteras det att Sveg får sitt gymnasium trots 163

sitt låga elevantal med hänsyn till de stora avstånd till andra gymnasieskolor.  164

Korrespondensgymnasiet kommer igång under 1963 i samarbete med Hermods i Malmö.  165

Det är tydligt att efterfrågan på vidareutbildning har ökat. Under väntan på ett avgörande i 
frågan om korrespondensgymnasium, så sluts nya avtal med utbildningsorterna Mora, Ånge 
och Ljusdal, som erbjuder gymnasier 1961. Detta medför ytterligare möjligheter att komma 
in på gymnasiet för Härjedalens ungdomar.   166

Kommunerna Svegs kommun och Svegs köping föregår en kommande sammanslagning och 
beslutar att samordna skolväsendet till Svegs skolförbund.  Skolförbundet beslutar om en 167

upprustning och tillbyggnad av den gamla realskolebyggnaden i Sveg till en kostnad på över 
4 miljoner kronor.  Härjedalen satsar med andra ord på utbildningsfrågor som man har 168

definierat som en viktig del i utflyttningsproblematiken. Det som talar emot att denna lösning 
med mer centraliserade skolorter är Lee´s teori om att efter en initial flytt till en skolort så 
ökar individens benägenhet till vidare förflyttning.   

162 Tidningen Härjedalen 8 Januari 1960. 
163 Tidningen Härjedalen 26 Januari 1962. 
164 Tidningen Härjedalen 18 Januari 1963. 
165 Sveg.se En sammanställning av en skolbyggnads historia 
https://sveg.se/attio-ar-i-skolans-tjanst-en-skolbyggnads-historia/ 
166 Tidningen Härjedalen 21 April 1961; Tidningen Härjedalen 28 April 1961. 
167 Tidningen Härjedalen 11 Maj 1962. 
168 Tidningen Härjedalen 19 Mars 1965. 
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3. Avslutande diskussion 

Denna undersöknings syfte är med betoning på befolkningsutvecklingen att analysera den 
lokala diskursen kring avfolkningsproblematiken samt att identifiera de faktorer som verkat 
för och emot denna utveckling. Ur detta syfte så har undersökningen sökt svar på följande 
frågeställningar: 

- Hur uppfattades Härjedalens avfolkning i den lokala medierapporteringen? Vilka 
faktorer uppmärksammades i diskursen och vilka huvudopinioner fördes fram? 

- Med utgångspunkt av föregående undersökning är syftet vidare att undersöka vilka 
faktorer som, enligt den lokala rapporteringen, huvudsakligen tycks ha verkat för 
respektive emot utflyttningen från Härjedalen under ovannämnda period?  

Sett ur ett nutidsperspektiv så är undersökningen relevant då Forskarna Ola Nygren och Lars 
Olof Persson skriver i sin rapport “Det enkelriktade Sverige: Tjänstesektorn och den framtida 
regionala befolkningsutvecklingen” att i mer än 200 av Sveriges 290 kommuner är 
befolkningsminskning något man planerar för.  Då allt mer av befolkningen verkar vilja 169

identifiera sig som stadsbor och det faktum att den urbana normen verkligen blev en global 
norm 2008, då för första gången i mänsklighetens historia som fler människor bor i städer än 
på landsbygden.   170

3.1. Den mediala rapporteringen och diskursen kring 
migrationsfaktorerna 

Att befolkningen och de styrande i kommunerna var angelägna om befolkningsutvecklingen 
framkom redan från en rubriksättning på undersökningsmaterialets förstasida. Rapporteringen 
stämmer väl överens med den migrationsforskaren Joakim Ruist teori om att den vanligaste 
anledningen till migration är försörjningstrygghet. Med anledning av jord- och skogsbrukets 
omstrukturering och mekanisering var det betydligt svårare att finna sin utkomst i 
glesbygden. Den utkomst som gick att finna, som Christopher Lagerqvist gjort i sin forskning 
om försörjningsmöjligheter i Ängersjö, var att flexibelt blandbruk av jord- och skogsarbete 
inte överensstämde med det som en ungdom under perioden kunde identifiera sig med, i ett 

169 Nygren, O. & Persson, L.O. (2001). Det enkelriktade Sverige: tjänstesektorn och den framtida 

regionala befolkningsutvecklingen. (1. uppl.) Stockholm: TCO. 
170 Mattsson, K. (2010). Landet utanför: ett reportage om Sverige bortom storstaden. Stockholm: 

Leopard. s15. 
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Sverige som under efterkrigstiden fram till undersökningens slut genomgick en ekonomisk 
utveckling av sällan skådat slag.  

Att det var de unga familjerna och ungdomen som ansågs viktiga i befolkningsdiskursen 
framgår tydligt. Både diskursen, Everett Lee´s migrationsteorier samt Lotta Svenssons 
forskning visar på samma tendens. Ungdomen ser inte sin framtid i glesbygden och de 
uppges eftersöka ordnad arbetstid, bestämd lön och ordnade bostäder. Detta leder till att 
hembygdens kvarstanningsfaktorer med inkomster, via småskaliga jordbruk och kroppsarbete 
i bolagsskogarna, med ett boende som kanske ännu inte elektrifieras, på långa vägar väger 
upp till de förväntade positiva aspekter som hägrar i industriorterna och städernas lägenheter 
med moderniteter som tvättstuga och elspis. När den tänkta migrationen är inom landets 
gränser så är det inte några mellanliggande hinder som försvårar, förutom de band som finns 
till sin mer och mer nedmonterade hembygd. Att dessa band skulle vara särskilt starka eller 
att en flytt skulle medföra någon typ av skam eller svek mot hembygden finns det inga belägg 
för i undersökningsmaterialet. Lillhärdals kommunordförande Albin Johansson satte ord på 
en viktig faktor som är lätt att glömma i sammanhanget: 

Vi måste nog i dagens samhälle se till individen och inte samhället i stort. En av de mänskliga 
rättigheterna är ju att kunna välja vistelseort och får ungdomen det bättre på andra håll så får vi får vi 
väl finna oss i att bygden avfolkas, hur svår det än kan kännas.  171

Sett utifrån försöjningsaspekten så har Johansson rätt när han påpekar att de först vid en 
ekonomisk depression skulle återvända till hemmet. Det fanns inte så mycket medel att ta till 
från politikernas sida för att lösa avfolkningsproblematiken speciellt från landsbygden utanför 
centralorten dit ungdomarna ofta flyttade först och i samband med första flytten så ökar 
benägenheten att fortsätta flytta vidare. Detta beskrivs både i Lee´s migrationsteori samt i 
undersökningsmatrialet.  

Det misstag som Lotta Svensson påstår att många avfolkningsbygder gör är att för mycket 
fokus läggs på de som lämnar och inte på de individer som vill stanna kvar känns igen även 
från rapporteringen från Härjedalen. Det är mest de faktorer som saknas som 
uppmärksammas förutom det mest centrala i arbetstillfällen så tycker ungdomarna att det 
finns för lite att göra. Biograf och fik är det som finns och därför beskriver ungdomarna att de 
träffas i gathörn i stället som inte ska ha uppskattats av de äldre. Detta klagomål framförs 
alltså av ungdomarna på den största centralorten i Härjedalen. Att Svenssons tes att en 
meningsfull fritid är viktigt för ungdomen bekräftas från byn Överhogdal där en energisk 
ordförande i idrottsklubben beskrivs vara orsaken till att ungdomarna trivs. 

171 Tidningen Härjedalen 17 Januari 1958. 

 39 



Den positiva effekt på befolkningsutvecklingen som Ängersjö visade efter elektrifieringen 
kan utifrån Svenssons forskning härledas till att upplevelsen av hemortens framåtsträvande 
storsatsning framstod som en anledning till att dröja kvar på orten. Samma tendens går att 
utläsa ur Lillhärdals befolkningsutveckling där minskningen är markant mindre under två år i 
samband med den förbättring av byns kommunikationer som vägförbindelsen mot Älvdalen, 
som blev klar sommaren 1960, medförde.  De efterföljande åren var minskningen mindre än 172

genomsnittet i Lillhärdal. Folkräkningen för år 1961 visade en minskning med 10 personer 
respektive 6 personer för 1962. Jämfört mot ett medelvärde på ca 36 personers minskning. 
Den enda positiva noteringen i Lillhärdals befolkningsutveckling sker i samband med den 
stora skolsatsning på en miljon till en ny skolbyggnad. Om det skulle vara dessa investeringar 
som lett till förändringen i befolkningsutvecklingen går inte att bevisa, men sambandet finns i 
dessa fall. I både fallet Ängersjö och Lillhärdal så visar det att förändringen inte blev 
permanent eller ens långvarig och sett ut ett 10 års perspektiv knappt skönjbar.   173

En faktor som Härjedalen åtgärdade 1963 var frågan om en gymnasieskola. En 
gymnasieskola som styrelsen för Svegs samrealskola ansågs inte som otänkbart redan 1950 
och framhölls som en framtidssatsning, vilket möjliggjorde för ungdomar att skaffa sig viss 
utbildning i landskapet. Den centralisering och upprustning av skolväsendet, som sågs mot 
undersökningsperiodens senare del, kan ses som en effekt av kommunsammanslagningarna 
som ägde rum, vilket medförde ett större skatteunderlag för kommunerna. Exempelvis när 
frågan om en gymnasieskola i Sveg är uppe för diskussion i början av 50-talet så är det Svegs 
köping som driver denna. Befolkningsstorleken i köpingen under 50-talets första hälft når 
som mest ca 2000 personer. Med den för tiden kalkylerade befolkningsunderlaget, som 
ansågs nödvändigt för att kunna starta en gymnasieskola, var 35000-40000 personer. 
Gymnasieskolan med upptagningsområde Härjedalen byggs istället i Orsa kommun i 
Dalarna, som med Härjedalen inkuderat kunde räkna 50297 personer till sitt 
upptagningsområde.  Att döma av rapporteringen så leder kommunsammanslagningarna till 174

att centralorterna prioriteras ytterligare. 

Till den största och viktigaste faktorn, både inom migrationsforskning och utifrån mitt 
undersökningsmaterial, som är försörjningstrygghet i denna undersökning, läggs störst 
förhoppning på arbetstillfällen inom industrin. För att trygga Härjedalingens 
försörjningstrygghet så hoppas man på industrietableringar. Gärna inom textilindustrin, som 
ansågs lämpligast för kvinnor, då man identifierat att arbetslösheten bland flickor var den 

172 Tidningen Härjedalen 1 April 1960. 
173 SOS 1911-, Befolkningsstatistik, Folkmängd 1950-1975 län, kommuner och församlingar 
http://share.scb.se/ov9993/data/historisk%20statistik/SOS%201911-%2FBefolkningsstatistik%2FFolkm%C3%
A4ngd%201950-1975%20l%C3%A4n%2C%20kommuner%20och%20f%C3%B6rsamlingar%20(SOS)%2FBef
olkning-Folkmangd-1950-1975-lan-kommuner-forsamlingar.pdf (hämtad 20191111). 
174 Tidningen Härjedalen 10 Dec 1954. 
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största anledningen till att dessa i hög grad stod för utflyttningen. Nu 50 år efter 
undersökningsperiodens slut vet vi att dessa industrietableringar aldrig blev av. Härjedalen 
har beskrivits som Sveriges minst industrialiserade landskap.  Härjedalen var då som region 175

inte den enda med avfolkningsproblem under denna period men sannolikt en av de minsta. 
Avfolkningen av landsbygden var ett faktum långt tidigare i sydligare delar av landet. Den 
aktiva lokaliseringspolitiken till trots så fanns det gott om orter med liknande bekymmer. Alla 
hoppas på industrietableringar även de som besitter bättre förutsättningar med 
kommunikationer och potentiella arbetare än Härjedalen med sitt geografiska läge i inlandet 
och avsaknad av stad. Att så stor tilltro lades till industrin kan nu i efterhand ses som en 
felsatsning. Under 70-talets inledande oljekris och efterföljande industrikris så fick 
Härjedalen ytterligare konkurrens om nationella stödinsatser till bygder med problem att 
skapa försörjningsmöjligheter till sin befolkning från exempelvis bruksorter som blivit av 
med bygdens viktigaste arbetsgivare.  

I den mediala rapporteringen är det nästan uteslutande arbetstillfällen inom industrin som 
efterlyses. I samband med att de stora turistorterna växer fram under 1960-talet skrivs det 
sällan om skapandet av arbetstillfällen inom turismen. Intressant faktum är att de orter, av 
undersökningsmaterialet att döma, som det satsas mest i, nämligen centralorterna, inte ligger i 
anslutning till de framväxande turistorterna. Med dåtidens syn på kvinnors möjlighet till 
arbete bör det ha funnits goda möjligheter till arbetstillfällen på turistorterna efter 20 års 
förgubbning på grund av avsaknaden av arbetstillfällen. Detta kan vara en centraliseringens 
baksida.  

Utifrån rapporteringen från Härjedalen så syns migrationen i två steg. Dels utifrån Brettell & 
Hollifiel teori om rural-to-urban migration och dels en effekt av den urbana normen som 
outtalat växer sig starkare i avseende vad som är förväntningarna på destinationsorten enligt 
Lee´s migrationsteori. Jordbrukstrakterna avfolkades till fördel för centralorten där den 
offentliga servicen växte fram. När denna inte kunde förse befolkningen med arbetstillfällen 
och vidareutbildning, möjligheter och aktiviteter för ungdomen drog flyttlassen vidare mot 
städerna och ett liv i urban miljö som inte gick att finna i Härjedalen med knappt en person 
per kvadratkilometer. Märk skillnaden mot Sundbybergs kommun med sina 5 819 invånare 
per kvadratkilometer som är högst i Sverige år 2019.  Så den största bidragande faktorn för 176

Härjedalens avfolkning har varit och är fortfarande antagligen dess förutsättningar i sin 
befolkningsstruktur och geografi som inte har möjlighet till att efterleva populationens 
förväntningar.  

175 Bergström, E.J., Magnusson, G. & Raihle, J. (1990). Härjedalen: natur och kulturhistoria. Östersund: 

Jämtlands läns museum. s9. 
176 https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2019/tatt-i-sundbyberg-och-glest-i-arjeplog/ (hämtad 20191213). 
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Befolkningsutvecklingen och utvecklingen av Härjedalen syns tydligt i den vision för 2020 
som kommunen har lagt upp. Utifrån den så syns att det att läget är detsamma i Härjedalen 
idag som för ett halvt sekel sedan. Härjedalen har valt Livskraft, Äkthet och Närhet som de 
tre kärnvärden som skall prägla dess verksamhet och förhållningssätt. Livskraft står för 
företagsamhet, nyfikenhet och utvecklingslusten hos människorna, i såväl näringsliv som 
skolorna och bygemenskaperna. Äkthet för naturen, kulturen och traditionerna. Det hållbara 
och gedigna i det som tillverkas när kvalitet och kunnande tillämpas. Slutligen närheten 
mellan människor, där det är varmt, öppet och tolerant.  På första punkten av visionens 177

övergripande mål står att: “Vi ska växa – fler ska flytta in än ut”.  Befolkningssituationen är 178

densamma nu som då men de kärnvärden som visionen grundas i har inte använts ordagrant i 
befolknings diskursen under 50- 60-talet men känns på vissa punkter igen. Det är 
företagsamheten och möjligheterna till utbildning. Härjedalens äkthet med natur, kultur och 
traditioner är nya faktorer som inte varit en del av den tidigare diskursen, Härjedalens natur 
och lugn har används som faktor att locka turister men inte som argument för kvarboende. 

  

177 Härjedalenskommun Vision Härjedalen 2020 
https://kommun.herjedalen.se/omkommunen/harjedalen2020.106.66ec4fae13583fdd75c334.html (Hämtad 
20191226). 
178 Härjedalenskommun Vision Härjedalen 2020 
https://kommun.herjedalen.se/omkommunen/harjedalen2020.106.66ec4fae13583fdd75c334.html (Hämtad 
20191226). 
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