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Folkmängd

1971

Almstriden i Stockholm leder till ett lag som införa 

deltagandet i stadsplanering.

1971

Godstransportstöd införs.

1976-1982 

Socialdemokraterna förlorar regeringsmakten för första gång sedan 

30 år och Centerpartiet ställa statsministern. De borgerliga regering-

arna satsar stora belopp under slutet av 1970-talet och början av 

1980-talet för att rädda krisande företag.

1978 

Stor demonstration emot nedläggning av pappersfabrik-

en i Hörnefors utanför Umeå.

1979 

Norrbottenmarschen i Luleå med 3500 deltagare. 

Ungdomar demonstrera för jobb på hemmaplan.

1980 
Ändrade ekonomiska förhållanden ligger bakom formuleringar i 

Förslag till Länsprogram 1980. Kraven på återhållsamhet inom 

den o�entliga sektorn och ett ökat företagsekonomiskt tänkande 

bland statliga sektorsmyndigheter är centrala. Dock föreslår 

länsstyrelsen att planeringen inriktas på att varje kommun ska ha 

minst oförändrad folkmängd fram till 1990 och inte drabbas av 

nettout�yttning. Länsstyrelsen skriver också att statsmakternas syn på 

befolkningsramarna måste skärpas. Detta gäller särskilt �ällkom-

munerna där kraftfulla åtgärder krävs.

Under 1980-talet ersätts de ekonomiska stöden för att rädda och 

omstrukturera basindustrier med åtgärdar för att åstadkomma 

förändringar av de lokala arbetsmarknaderna och skapa nya 

arbetstillfällen i nya branscher genom riktade insatser. Länsstyrelser, 

arbetsmarknadsmyndigheter, kommuner och företrädare för 

arbetslivet blandas in i diskussioner om tänkbara idéer och åtgärdar. 

Regionala investmentbolag bildas.

En rad järnvägssträckor läggs ned under 1980-talet och början 

av 90-talet.

1980-1985 

Lokaliseringsstöd ger mellan 3300 och 4600 jobb i 

glesbyggda områden (Från Tillväxtanalys Working Paper/ PM 2012:18 

”Lokaliseringspolitik till regionalpolitik”).

 

1982  

Socialdemokraterna återtar regeringsmakten. 

Ortsklassi�eringssystemet och länsplanering försvin-

ner. Den jämlikhetsdiskurs som dominerat under 1960- och 

70-talet kom att ersättas av tillväxt och begrepp som e�ektivitet 

och konkurrens får en allt starkare ställning inom politiken. 

Begreppet globalisering börjar �nna sin väg in i samhällsdebatt 

(Andersson et al. (red.), Regionalpolitikens geografi, 2008). 

1983 

Norrbottenpaket syftar mot förnyelse och stödjer 

tjänstenäringar.

1985  

En rad fackliga föreningar startar Dalaupproret som förenas av en 

kritik mot de centrala punkterna i den nya socialdemokratiska kursen. 

Under första hälften av 1980-talet växer anställda inom den o�entliga 

verksamheten med 100 000 personer. Det är en kraftig 

uppbromsning jämfört med utvecklingen under 1970-talet. För 

andra halvan är siffran 24 000 vilket betyder ingen ökning alls med 

tanke på att befolkningen och arbetsmarknaden också växer under 

dessa år.

1989 

Regionalpolitiken blir till regional tillväxtpolitiken 

(Regeringens proposition 1989/90:76 om regionalpolitik för 90-talet). 

Fram till slutet av 80-talet var det tydlig att det var staten som hade 

övergripande ansvaret för regionalpolitiken. Detta ändras successivt 

från slutet av 80-talet och 90-talet till en politik där regionerna 

lämnas att själva ordna sin framtid. Regionalpolitiken går ”från en 

fördelningspolitik …, mot en politik som karakteriseras mer av 

regionala utvecklings-och tillväxtsträvanden av marknadsliberalt 

snitt.” (Bjarne Lindström, Regionalpolitiken i stöpsleven – Perspektiv på 

regional utveckling och politik i Norden, NordREFO 1997:7).

De åtta industricentra som staten hade etablerat i 

Norrland avvecklas. Under 1980-talet växer succesivt insikten 

fram att politikens möjligheter att påverka industriutvecklingen var 

begränsade. Några ytterligare utredningar av typen Västerbottens 

länsprogram 1970 och 1980 eller Länsplanering 1974 genomförs inte 

(http://sorseleshistoria.se).

2012 

Boomen för gruvor och vindkraft väcker förväntningar 

om nya jobb i glesbygdsområden. Gruvbranchens organisa-

tion talar om 50 000 nya jobb fram till 2025 (Svemin, ”Gruvbranchen 

– en tillväxtmotor för Sverige”, 2012; Svensk Vindenergi, ”Jobb i 

medvind – vindkraftens sysselsättningse�ekter”, 2012).

2015  

Den 25 juni 2015 beslutar regeringen om att tillsätta en 

parlamentarisk kommitté med uppdrag att lämna förslag 

på ”en sammanhållen nationell politik för långsiktigt 

hållbar utveckling i Sveriges landsbygder” (En sammanhållen 

politik för Sveriges landsbygder, direktiv 2015:73, 2 juli 2015).

1984 

Arbetsgivaravgiften sänks i Norrbotten med 10%.

1986 

Persontransportstöd införs.

1991 

Västerbotten konferensen, en årlig konferens på Grand Hotell i 

Stockholm invigs. Västerbotten konferensens mål är platsmarknads-

föring och att visa upp regionens starka sidor. Platsmarknadsföring 

kommer spela en allt starkare roll i den nya regionala tillväxtpolitik-

en.

Borgerlig regering under Carl Bildt.

1972

”Nej till regionplan 70” demonstration med 15000 deltagare på 

i Kungsträdgården på Almstridens årsdag.

 
Olof Palmes inledning till regeringens regionalpolitiska 

förslag påstår att även om marknaden kommer att verka i riktning 

mot en fortsatt befolkningskoncentration har samhället möjligheter att 

styra utvecklingen, ”… Men marknadsekonomin har inget socialt 

innehåll. Det företagsekonomiska lönsamhetstänkandet som den 

bygger på utgör inte något värn för människor och miljön. Därtill 

fordras politiska beslut.” (Müller, 2017:17). … ”Fortsatt produktivi-

tetsökning inom industrin är också både nödvändig och önskvärd. 

Nödvändig, därför att vi för att bevara den välfärd vi uppnått är 

beroende av att våra företag kan hävda sig i den internationella 

konkurrensen. Önskvärd för att det inte �nns någon annan väg att 

ska�a resurser till förbättringar och reformer inom olika samhällsom-

råden.” (Proposition 1972:111). 

1972

Ortsklassi�ceringssystem (primär, regional, kommunal) 

politiken syftar till att skapa attraktiva tätorter som skulle kunna 

dra till sig verksamheter som i annat fall skulle ha placerats i 

storstäderna (Proposition 1972:111, s. 458), ”storstadsalternativen” 

eller ”regionala tillväxtcentra”. Det var till dessa orter som 

merparten av de o�entliga investeringarna och de regionalpolitis-

ka stöden skulle gå (Inrikesminister Rune B Johansson 1970:75, s. 

191). 

Åtta industricentra skapas i Norrlands inland (Haparanda, 

Gällivare, Lycksele, Vihelmina, Strömsund, Sveg, Ånge och Ljusdal). Där 

ställs industrilokaler till förfogandet, i första hand till nystartade 

företag eller företag som inte tidigare funnits på orten. Det skulle 

vara tillverkande företag. Under 80-talet ändrades reglerna till att 

också omfatta serviceföretag. Industricentra �nns fram till 90-talet 

när de bolagiseras eller överförs i kommunal regi.

1974 
Kommunreformer har genomförts i etapper sedan början av 

1950-talet för att skapa kommuner som kan leva upp till nya krav 

på skolor, äldreomsorg och social service. Det leder till att 2500 

kommuner har minskat till 278.

1977 

Nya högskolor etableras i hela landet bl a i Luleå. 

1970 

Stödsystemet för företag att investera i glesbygden 

byggs ut med sysselsättningsstöd.

 
Länsprogram 1970: Länsstyrelserna ska utveckla ett 

regionalpolitiskt handlingsprogram.

 
Den o�entliga sektorn byggs ut i snabb takt. Ökningen har 

börjat ta fart under 60-talet men var som snabbast  under 70-talet var 

antalet o�entliganställda ökade med 500 000. Det är en bred 

utbyggnad av förskola,  äldreomsorg och andra delar av o�entlig sektor 

och sker ganska jämt fördelat över landet. Dessa jobb blir speciellt 

värdefulla i glesbygdsområden med en relativt svag arbetsmarknad.

1969-1970

Gruvstrejken i Malmfälten handlar om löner men framförallt om 

bristen på demokrati på arbetsplatsen som sätter igång diskussionen 

om ekonomisk demokrati och makten på arbetsplatsen. Strejken 

leder till medbestämmandelagen (MBL). 

2016    augusti

Vattenfalls beslut att �ytta 40 jobb från Jokkmokk till 

Polen möts av protester.

2016    1 september

Fyra vårdplatser återinvigs i Dorotea efter tre år av 

ockupation.

2016    i hösten 

Sorsele kommun Inleder en medborgardialogprocess 

med målet att skapa en ny översiktsplan. 

2017   4 januari

Den parlamentariska landsbygdskommittén lämnar sitt 

förslag om en ny landsbygdspolitik till regeringen med 

75 förslag. Frågan om beskattningen av gruvbranschen och lokal 

andel i vinsterna från kraftverk och gruvor och råvaruutvinning �nns 

dock inte med. De 75 förslag pekar inte mot en radikal kursändring i 

centrala frågor (Müller, 2017:308).

2017   30 januari

Sollefteå sjukhus entrén ockuperas av �era hundra 

demonstranter som protesterar mot att BB läggs ner 

(beslutet togs 26 oktober 2016).

2017   5 april

Bygget av Vattenfalls vindkraftpark Sandselehöjderna 

kommer att försenas. Den direkta orsaken är att Svenska kraftnät 

räknar med att det först 2023 kommer att vara möjligt att ansluta 

parken till elnätet vid kraftverket i Grundfors. 

Parallellt pågår det en process där kommunens beslut har 

överklagats med motivet att vissa ledamöter i kommunfullmäktige 

skulle ha varit jäviga. Förvaltningsrätten avslog överklagandet, men 

ärendet har överklagats till kammarrätten. (svt nyheter, ”Vindkraftparken 

i Sorsele försenas”).

2017    25 april-4 maj

Återkopplingsmöten i Sorsele, Ammarnäs, Blattnicksele 

och Gargnäs.

2017    20 januari

Vattenfall ge besked att de 40 hotade arbetsplatser ska bli kvar i 

Jokkmokk.

1949

Norrlandskommittéen presenterar sitt förslag för att främja 

norrländska näringslivets konkurrenskraft i uppdrag av regeringen. 

Det anses som startpunkt för den moderna regionalpolitiken i 

Sverige (Sörlin, 1998; Tillväxtanalys working paper, 2012).

1952 
Att försöka styra den regionala utvecklingen genom att påverka var 

företag lokaliserar sig kommer att bli en bärande del i de kommande 

årtiondenas regionalpolitik (Proposition om lokaliseringspolitik 

1952:251).

1964-1965 

Regeringen lägger fram ett förslag om en fem-årig 

försöksverksamhet med lokaliseringsstöd som införs 1965 

(Propositionen 1964:183 Riktlinjer för en aktiv lokaliseringspolitik). Inom 

regeringskansliet inrättas expertgrupper för regional utveckling 

(ERU). Företag i glesbygden kunde få investeringsstöd. 

Redan inom de fösta två år omlokaliseras 26 industriföretag till 

stödområde. Stöd går framförallt till företag i områden där 

befolkningsunderlaget var större än 40 000 människor. En 

femtedel går till områden med mindre än 20 000 invånare 

(Tillväxtanalys, working paper/PM 2012:18). Ett annat sätt att styra 

investeringar var direkta förhandlingar mellan stat och kapital. Till 

exempel kontorsmaskintillverkare Facit förhandlar med staten 

under 1960-talet och lyckas att få igenom ett avtal som innebar att 

staten bara skulle köpa kontorsmaskiner från svenska tillverkare. 

Motkrav var att Facit skulle bygga nya fabriker i glesbyggda 

Svängsta i Blekinge och Strömland i Bohuslän (Müller 2017:25). 

Målen för den nya regionalpolitiken är att åstadkomma en mer 

rättvis fördelning av tillväxten, genom en kraftfull statlig styrning 

som omfördelar resurser mellan olika delar av landet, främst till 

fördel för norra Sverige. En konkret åtgärd var att utlokalisera 

central statlig verksamhet från Stockholm till landsorten. Av de 11 

000 tjänster som berördes hamnade 1 300 norr om Gävle, i 

Sundsvall och Umeå (http://sorseleshistoria.se).
1960 

Stora investeringar i järnverket. Staten tar över LKAB och 

dess gruvor i Malmberget och Kiruna. 

1961 

”Samordnad näringspolitik” rapport läggs fram på 

LO-kongressen (Nilsson, Ekonomisk debatt, 6/1982). 

Lokaliseringspolitiken ska inrikta sig på att koncentrerar näringslivet 

på expansiva områden.

 
Norrlandsfonden skapas av LKAB:s vinstmedel för att mildra 

strukturomvandlingse�ekten på glesbyggda områden.

1955 

Investeringsfonder för konjunkturutjämning införs. Företaget 

får sätta obeskattade vinster på ett konto på Riksbanken. I 

konjunktursvackor kunde företagen få möjlighet att använda de 

fonderade medlen. Detta kunde kopplas till en förhandling om var 

investeringen skulle ske (Lag (1955:256) upphävs 1979).  

1956

Beslut tas om att inrätta en tandläkarutbildning i Umeå.

1957 

Beslut tas om att inrätta en läkarutbildning i Umeå.

1959 

Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) inför �yttbidrag. 

Arbetslösa ska �ytta till mer expansiva regioner. AMS kommer att 

utläsas ironisk i Norrland som ”Alla Måste Söderut” (Müller, 2017:24). 

1981 

Sömmerskorna vid Eisers fabrik i Sollefteå ockuperar 

sin arbetsplats för att demonstrera mot nedläggning.

Programmet ”Framtid för Sverige” antas av den 

socialdemokratiska partikongressen som svar på den 

ekonomiska krisen. Programmet ses som en grundläggande 

kursändring. Trots att det formuleras kritik mot ”kapitalistiska 

metoder”, markeras att utrymmet för en fortsatt utbyggnad av den 

o�entliga sektorn är ytterst begränsat och att ”[e]n uppgång i 

industriproduktionen måste få leda till en förbättring av industrins 

vinstläge.” (SAP, 1981a och SAP, 1981b, i Müller, 2017:49)

1988

Kampagnen ”Hela Sverige ska leva” bildas. 30.000 

människor deltar i en landsbygdens dag och 6000 krav och förslag 

från hela landet lämnas över till politikerna.

2018 9-23 januari

Samrådsmöten i Sorsele, Ammarnäs, Blattnicksele och 

Gargnäs.

2018    7 juni 

Staten besluter att satsa 1,5 miljarder kronor mellan 

2019-2020 och därefter 400 miljoner årligen för en 

”kursomläggning av landsbygdspolitiken” som 

”kännetecknas av en helhetssyn”, enligt landsbygdkommit-

téns förslag och regeringens proposition.

 

2007 

Blaiken gruvan som gav förhoppningar om några hundra nya 

arbetstillfällen i Sorsele kommun går i konkurs efter bara 1,5 års drift. 

Kvar �nns ett stort gruvområde i behov av omfattande 

miljöåtgärder.

2010 

Botniabanan öppnas.

2010-2013 

Staten säljer 9 av 19 statliga �ygplatser till främst 

kommuner. De största 10 �ygplatser som förbli i statlig regi överförs 

till det för ändamålet bildade statliga bolaget Swedavia.

2013    januari

Doroteaupproret: Protester i Dorotea med krav att neddragning 

av vårdplatser ska rivas upp. Sjukstugan ockuperas för tre år 

och tre månader fram till 11 maj 2015, den längsta ockuppa-

tionen av en lokal som någonsins genomfördes i Sverige (Müller, 

2017:236). 

2013    4 februari

Medelmmar i närliggande samebyar anmäler provbryt-

ningen för Kallak gruvan i Jokkmokk till Unesco som ett 

potentiellt hot emot världsarvet Lamponia.

2014 

Umeå är Europas kulturhuvudstad

Northland Resources järnmalmsgruva i Pajala går i 

konkurs med 14 miljarder kronor i underskott. 

Bygget av Enercons vindkraftspark Markbygden i 

Ersträsk med 1101 planerade vindkraftverken stoppas på 

grund av problem med finansiering.

Socialdemokraterna styr i koalitionen med Vänster och Miljöpartiet, 

med Stefan Löfven som statsminister.

2002
 
Sorsele och Stensele sågverken köps av det Japanska bolaget 

Fresia Homes och läggs ned.

2003
  
Ammarnäs och Kraddsele �skevårdsområde förbättrar 

förvaltningen av �sket genom att införa hårdare regler 

och ’catch and release’ �ske. Samtidigt dubblas �skekortpris-

erna. Intäkterna från �skekortförsäljningen stiger från 30.000 kr i 

2003 till 450.000 kr i 2016, både i Kraddsele och Ammarnäs (Müller, 

2017:196).

2004 

Studie ”E�ektutvärdering av de geogra�ska målpro-

grammen inom EG-strukturfonder” slår fast att under 

EU-stödens period har de regionala skillnaderna snarast fördjupats 

än jämnats ut. (Institut för tillväxtpolitiska studier, A2004:009) 

2006 
Alliansen styr med Fredrik Reinfeldt som statsminister. 

En del ”omregleringar” utredas och genomförs från 2009 som leder, 

till exempel, till privatiseringen av apoteket och etablerin-

gen av privata vårdcentraler i tätbefolkade områden med stora 

marknader. Var femte statlig jobb försvinner i, SKLs kategori, 

glesbygdskommuner mellan 2004-2013, medan den statlige sektorn i 

storstadsområden ökar med 7% (Müller, 2017:124).

2006-2013 

Elproduktionen från vindkraft 10-dubblas i Sverige och 

byggandet av en rad projekt påbörjas. Parallellt planeras för nya 

gruvor på en rad platser (Müller, 2017:126).

.

2008  

Umeå utses till årets tillväxtkommun.

1996 

Beslut tas att bygga Botniabanan, 19 mil ny järnväg från 

Nyland vid Ångermanälven till Umeå längs Norrlandskusten, den 

största satsningen på regional utveckling under 00-talet. Järnvägen 

till Sundsvall byggs ut, E4:an byggs om och det görs 

satsningar på �yget.

Elmarknaden avregleras.

1995  

Sverige blir EU-medlem. Direkta statliga stöd för företagare blir 

snävare.

1994 

Arbetslösheten ligger på 8%. Det medför drastiska nedskärn-

ingar i den o�entliga verksamheten under första 

hälften av 90-talet. 160 000 o�entliga jobb försvinner, 65.000 av 

de från vård och omsorg. I glesbebyggda områden försvinner en 

�ärdedel av statligt anställda (24%). Vart 5te jobb (200 000) 

försvinner inom tillverkningsindustrin mellan 1990-1994 (SCB 

Sysselsatt efter näringsgren 1976-2004, i Müller, 2017:63-92). Mellan 

1987-1992 minskar antalet industrijobb i Sverige med 191 000, 

enligt ”De nordiska regionerna och 1990-tals krisen”, Nils-Gustav 

Lundgren, NordREFO 1996:3. Antalet av SJ anställda ökar i 

Stockholm med några % och minskar med 40% i den norra 

glesbygden. Posten gör stora personalneddragningar i de mindre 

städerna och glesbygden. (Utvärdering ”Regionpolitik för hela Sverige”, 

Betänkandet av REKO-STAT-utredningen, SOU 1997:13). Statliga 

a�ärsverk som Televerket, Domänverket, Posten, 

Vattenfall och Förenade Fabriksverken (FFV) bolag-

iseras. Konkurrens uppstår kring de mest lönsamma delarna av 

marknaden i storstäderna. Utredarna lanserar begreppet ”Russinp-

lockning”.

Socialdemokraterna styr under Ingvar Carlsson och från 1996 under 

Göran Persson.

1993 

”En tillväxtfrämjande regionalpolitik” utredning 

förklarar avregleringens färdriktning och effekter av bolagiser-

ing och marknadsanpassning. (Arbetsmarknadsdepartementet, Ds 

1993:78). Arbetsministern Björn Hörnlund skriver i förordet: 

”Regionalpolitiken har alltid kombinerat fördelnings- och 

tillväxtfrågor. Balansen mellan dem har varierat över tiden. Sveriges 

aktuella ekonomiska situation med svag tillväxt och hög 

arbetslöshet gör att stor vikt måste nu läggas på tillväxtaspekten. 

Sverige skall återupprättas som en tillväxtnation. Då krävs det att 

den regionala dimensionen beaktas i tillväxtpolitiken. Tillväxttakten 

i landet blir högre ju �er regioner bidrar till den. Målet måste därför 

vara att förutsättningar skapas så att hela landet ges möjlighet att 

bidra till tillväxten.”

1992

 
200.000 människor deltar i LO:s rättvisedag 6 oktober 1992 

2016 

Under en 10-års period hade 250 bankkontor stängts, de 

�esta i glesbebyggda områden (Lars-Olof Strömberg, ”Här har 

storbankerna stängt 250 bankkontor”, Expressen, 29 februari 2016).

2016   18 februari 

”Motståndet mot nya gruvor växer” av Jan Johansson i 

Västerbottens-Kuriren tar upp motståndet mot Kallek (Jokkmokk), 

Rönnbäck (Tärnaby), Fäbodliden (Lycksele) och andra planerade 

gruvor i Norrland.

2016    3 mars

I en debattartikel på DN påstår civilministern Ardalan Shekarabi och 

statsminister Stefan Löfven, ”Fler myndigheter bör �yttas ut 

från Stockholm”.

2016    20 mars 

Folkomröstning mot den planerade vindkraftparken 

Sandelsehöjdarna av Vattenfall i Sorsele. Befolkningen röster 

mot kommunens plan. 

27 juni besluter kommunen att bygga vindkraftparken ändå. 

Argumenten från kritikerna är �era, men en av de tyngsta är att den 

ekonomiska utdelningen från projektet är för liten i förhållande till 

ingreppet i natur och livsmiljön. Kritiken mot att ersättningen i 

Sverige är låg får stöd vid en jämförelse med andra länder. Sverige 

sticker ut att inte ha några regler för den ekonomiska utdelningen till 

berörda områdena för gruvor, vindkraft, vattenkraft, skogsbruk och 

alla andra naturresurser (Hans Månsson, Hela Sverige ska leva, Föreningen 

Sveriges Vattenkraftskommuner och Inlandskommuner Ekonomisk Förening. Se 

Müller, 2017:214-19).

2000 

Regionala tillväxtavtalen (RTA) införs för att samordnar 

aktörer som ”arbetar med tillväxt- och sysselsättningsfräm-

jande åtgärdar på såväl lokal och regional som på central 

nivå.” 2004 ersätts förkortningen RTA med RTP (Regional 

tillväxtprogram) och det Regionala utvecklingsprogrammet 

RUP tillkommer var även EU-insatser och infrastruktursatsningar 

skulle ingå.

Telekom och IT kraschen påverkar telekomindustrin 

med många underleverantörer i Sorsele.

1967 

Länsplanering 1967: Länsstyrelserna får uppdraget att ta fram 

underlag för en bättre fördelning av o�entliga investeringar.

1951
Ekonomerna Gösta Rehn och Rudolf Meidners rapport 

till LO-kongressen ”Fackföreningsrörelsen och den fulla 

sysselsättningen” publiceras. Rhen-Meidner-modellen 

kommer sätta stark prägel på de kommande årtiondenas 

ekonomiska politik. Den utgår från: Säkra stabil efterfrågan över 

konjunkturcyklerna med en expansiv välfärdsstat och o�entliga 

investeringar. Att alla anställda skulle få löneökningar i takt med hur 

produktiviteten i ekonomin utvecklades kallades för den solidariska 

lönepolitiken. Den skapade ett starkt tryck inom industrin mot att 

öka lönsamheten genom teknisk utveckling. Mindre e�ektiva 

industrier skulle slås ut. ”Mycket större vikt än idag bör 

läggas på om�yttningsstimulanser, ägnade åt att leda 

arbetskraften dit den bäst behövs.” (R. Meidner, G. Rehn, The 

Trade Union Movement and Full Employment. Report to the LO Congress in 

1951. The Swedish Confederation of Trade Unions (LO), Stockholm). 

Rehn-Meidner-modellen var gynnsam för stora tekniskt avancerade 

företag, samtidigt slogs många små och mindre teknikintensiva 

företag ut. Modellen inte främjade en regional utjämning. Den 

arbetslösheten som uppkom till följd av detta skulle motverkas 

genom arbetsmarknadsåtgärder och stöd till�yttning. ”Det fanns en 

dubbelhet i den förda politiken. Regionalpolitiken drog åt ett håll, 

den övergripande ekonomiska politiken åt ett annat” (A. Müller, 

Stockholm, städerna och resten (Skellefteå: Ord&visor förlag), 2017:41).

1973 

Stöd till kommersiell service i glesbygd.

 
Under Gröna vågen avbryts folkminskningen på landsbygden 

under 60-talet men sedan återgår till den tidigare utvecklingen. 

Befolkningen i Norrland växer något. Landets storstäder krymper 

(Stockholm förlora 100 000 invånare under 1970-talet, först vid 

millennieskiftet har Stockholm åter en lika stor befolkning än 30 år 

tidigare). 

Oljekrisen följs av en växande ekonomisk kris. Nedgången slår 

hårt mot traditionellt stora industribranscher såsom varvs-, stål-, 

gruv-, textil-, pappersindustri. En stor del be�nner sig på mindre 

orter med en dominerande arbetsplats. Efterfrågan på arbetskraft 

från glesbygdslänen minskar följaktligen avsevärt. Den o�entliga 

sektorn expanderar kraftigt med ökad sysselsättning inom 

servicenäringarna i alla kommuner som följd. 

1973 

Under 1960-talet ökar urbaniseringstakten och andelen som var 

bosatt i glesbygden minskar med 500 000 människor under 

årtiondet. Kritik emot �yttlasspolitiken och centralisering 

genom sammanslagningar växer.

 
Hungerstrejk genomförs i kommunen Dorotea mot 

sammanslagning med kommunen Åsele.

1990 

Under 1990-talet får Pajala, Storuman, Lycksele, Vilhelmi-

na, Torsby, Sveg och Torsby �ygförbindelser.

1990-1992 

Finanskrisen följer efter fastighetsbubblan. Det är Sveriges 

djupaste ekonomiska kris sedan 30-talet. Banken räddas genom 

tätare samarbete mellan de 10 största sparbanker till det som idag är 

Swedbank. Att de lokal förankrade sparbankerna försvinner får 

betydelse för den regionala utvecklingen. Frågorna om den regionala 

balansen skjutas i bakgrunden.

1990

 
Hela Sverige ska leva samla 41 000 människor i 

Humlegården i Stockholm.

2000 

Regionalpolitisk utredning: De försämrade stats�nanserna 

under 90-talet och den snabba internationaliseringen av ekonomin 

innebär ”att en kompenserande eller omfördelande politik av det slag 

som bedrevs i Sverige under 1970- och 1980-talen inte längre är 

möjlig” (Regionalpolitiska utredningen, SOU 2000:39 s 8). Globaliseringen 

bidragit till att många konkurrensfaktorer som tidigare bestämdes på 

nationell nivå utjämnats mellan länder. De faktorerna som kommit att 

betyda mer är sådana som lyfter innovationsförmåga och 

entreprenörskap; dessa beror till stor del på lokala och regionala 

förhållanden. Regionalpolitiska utredningen föreslår två mål för 

regionalpolitiken: ”dels åtgärder som syftar till att skapa förutsättning-

ar för tillväxt i alla regioner, och dels åtgärder för att åstadkomma en 

rimlig fördelning av välståndet mellan olika regioner.” (s.13) (http://sorse-

leshistoria.se).

2015     24 mars

Skattekontor ska stängas i 9 orter i Norrland bl a i 

Lycksele. Efter protester drar regeringen beslutet 

tillbaka.

2015    10 oktober

Stor demonstration i Kramfors mot nedläggning av 

Sollefteå sjukhus (Hanna Degerström,”Tusentals demonstrerade för 

jämlik vård”, svt, 10 oktober 2015).

2016    24 april

Stor demonstration i Härnösand mot nerläggning av 

sjukhuset i Sollefteå (Clas Svahn, ”Drygt 20.000 tågande för att rädda 

sitt sjukhus”, DN, 24 april 2016).

2016 

Delbetänkande av den parlamentariska landsbygdskom-

mittén ”På väg mot en ny politik för Sveriges landsbyg-

der” publiceras, SOU 2016:26. 

Under våren 2016 håller landsbygdskommittén 14 dialogmöten runt 

om i landet baserat på analyserna i delbetänkandet. Totalt medverkar 

ungefär 800 personer, bland andra företrädare för kommuner, Almi 

Företagspartner AB, lokala kapital- och utvecklingsbolag, mikrobank-

föreningar, leaderområden, Skogsstyrelsen, andra myndigheter med 

närvaro i regionen, universitet och högskolor, andra aktörer inom 

utbildningsystemet, Inkubatorer och teknikparker (SISP), länsbild-

ningsförbund, folkhögskolor, Naturskyddsföreningen, Företagarna, 

Hushållningssällskapen, Hela Sverige ska leva, Lantbrukarnas 

Riksförbund, Coompanion, Folkets hus och parker samt andra aktörer 

från civilsamhället.

1965 

Umeå Universitetet invig .

Umeå växer men alla övriga 14 kommuner i Västerbotten krymper under 50- och 60-talet

Under 60-talet ökar urbaniseringstakten och befolkningen minskar i glesbyggda kommuner med mellan 20-28%
1967 Mer barn föddes än att människor gick bort i Sorsele fram till 1967. Efter det vänder relationen (SCB)

Under 70-tals Gröna vågen avbryts folkminskningen på landsbygden men sedan återgår till den tidigare utvecklingen. Befolkningen i Norrland växer något. 

1980 Fler �yttar in (123) till Sorsele än �yttar ut (110) från Sorsele.

40 födds och 40 dör (SCB). Sorsele växer med 13 personer första gång sedan 1949

1989 Fler �yttar in (145) till Sorsele än �yttar ut (125) från Sorsele.

48 födds och 64 dör (SCB). Sorsele växer med 4 personer

2009 Fler �yttar in (147) till Sorsele än �yttar ut (119) från Sorsele. 

22 födds och 43 dö i Sorsele (SCB). Sorsele växer med 7 personer

Landsbygden i Sverige, regional utveckling i Norrland och 
befolkningsdynamiken i Sorsele kommun 1949-2018
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