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Kommuninvånarenkäten 2018 – resultatrapport 

 

Kim Strandberg & Janne Berg 

 

1. Inledning 

 

Inför samgångsförhandlingarna med Vasa stad fick vi i november uppdraget av Korsholms 

kommun att göra en fusionsutredning med huvudfokus på att ta reda på vilka sakfrågor som 

kommunens invånare anser vara viktiga att förhandla om med Vasa stad. Denna utredning 

skulle ha två komponenter: för det första ordnades en serie om sju medborgardiskussioner 

runtom i kommunen och, för det andra, sändes en enkät ut i mars till samtliga kommuninvånare 

födda innan år 2003 (totalt 15411 personer). Medborgardiskussionerna har rapporterats tidigare 

(Berg & Strandberg 2018) därmed handlar denna rapport endast om enkätens resultat. De 

resultat som vi här presenterar rör enbart del I "Frågor inför samgångsförhandlingarna" samt 

del III "bakgrundsuppgifter" i enkäten. Frågorna i del II "Allmänna frågor om samhälle och 

politik" hör enbart till forskningssyften och är alltså inte relevanta för denna rapport. Det är skäl 

att redan här inledningsvis påpeka att denna rapport bara lyfter fram de huvudsakliga resultaten 

av utredningen. Det finns givetvis många fler synvinklar att se på resultaten ur än de vi här 

presenterar.  

 

2. Svarsprocenter och bortfall 

År 2015 gjorde Kjell Herberts en motsvarande enkät och fick en svarsprocent på hela 48% 

vilket är anmärkningsvärt högt. Årets enkät var klart mer omfattande än enkäten 2015 och det 

var även en del små misstag med urvalet och postningen. Förväntningen var alltså att 

svarsprocenten inte skulle nå upp till samma nivå som 2015. Trots detta så blev svarsprocenten 

hela 43 % (N= 6686). Totalt svarade 1010 personer online, vilket utgör 15 % av alla svar, och 

5676 personer svarade på pappersenkäten. I tabell 1 nedan redovisas svarsprocenten enligt kön, 

åldersgrupper, språk och kommundel:  
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Tabell 1. Svarsprocenter enligt kön, åldersgrupper, modersmål samt kommundel. 

    

Andel av 

befolkningen (%) 

Andel av de 

svarande (%) 

Svarsprocent 

(%) 

       

Kvinnor  51  52  47 

Män  49  48  44 

       

16-24  11  6  26 

25-34  12  8  30 

35-49  26  21  35 

50-64  24  28  50 

65+  27  39  63 

       

Svenskspråkiga 71  80  49 

Finskspråkiga 29  20  31 

       

Skärgården 13  14  46 

Norra Korsholm 16  16  42 

Kvevlax med omnejd  18  19  45 

Smedsby-Böle 30  27  38 

Södra-Östra Korsholm 11  10  41 

Solf med omnejd  13  14  46 

              

 

I tabell 1 ser vi att det framförallt är de yngsta åldersgrupperna och finskspråkiga som svarat i 

lägre grad än deras andelar av befolkningen utgör. Med tanke på denna skevhet i bortfallet 

kommer vi i vissa tabeller/figurer därför att dels redovisa siffror för de som svarat på enkäten, 

men även visa motsvarande siffror när detta bortfall bland de yngsta åldersgrupperna och de 

finskspråkiga är taget i beaktande eftersom dessa är underrepresenterade bland de som svarat 

på enkäten. Detta görs genom en s.k. statistisk viktning för ålder och språk vilket är vedertaget 

förfarande när man med större säkerhet vill uttala sig om åsikterna hos en viss population utan 

att ha enkätsvar från hela populationen. Helt konkret: om vi vill göra en slags "prognos" över 

hur alla korsholmare tycker och har svar från 43 % av korsholmarna, ger viktade resultat en 

uppskattning av hur det sannolikt skulle se ut om 100% hade svarat på enkäten. Det är dock 

mycket viktigt att komma ihåg att vi inte vet varför folk inte har svarat på enkäten. Är det för 

att de inte har en åsikt i frågan, för att de inte hann eller andra orsaker? Viktade resultat är och 

förblir därför alltid rent hypotetiska uppskattningar.  

 



3 

 

3. Vad tycker invånarna att kommunen ska förhandla om och hur ser de på Korsholm i 

jämförelse med Vasa? 

3.1 Saker att förhandla om 

Vi har valt att presentera resultaten gällande vilka ämnen som invånarna tycker att det är 

viktigast att förhandla om på flera sätt. För det första redovisas i tabell 2 viktighetsordningen 

för de olika sakområdena (lokalt inflytande; landsbygdens roll; språkens jämlika ställning; den 

kommunala servicens kvalitet; ekonomi; skärgården; vägar och trafik; näringsliv och regionens 

konkurrenskraft). Vi gör det för alla svarande samt uppdelat enligt de svarandes modersmål. 

För det andra lyfter vi därefter i tabell 3 upp prioritetsordningen för dessa sakområden enligt en 

rad olika bakgrundvariabler. I tabell 4 visar vi slutligen vilka specifika saker som kommer i 

topp-10 listan över saker att förhandla om bland alla svarande. Men vi inleder alltså med att se 

på hur viktiga korsholmarna upplever de olika temaområdena inför samgångsförhandlingarna:   

 

Tabell 2. Genomsnittlig värde på skala 1-4 för de olika temaområdena. Ju högre värde desto 

viktigare upplevdes varje tema.  

Områden att förhandla om 

Alla 

(N=6553)   

Svenska 

(n=5143)   

Finska 

(n=1327) 

        

Språkens jämlika ställning 3,79  3,86  3,53 

        

Ekonomi   3,75  3,77  3,68 

        

Landsbygdens roll  3,66  3,72  3,41 

        

Lokalt inflytande  3,64  3,74  3,27 

        

Vägar och trafik  3,60  3,63  3,50 

        
Näringsliv och 

konkurrenskraft 3,59  3,57  3,65 

        

Servicekvalitet  3,41  3,45  3,26 

        

Skärgården  3,24  3,30  2,99 
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Siffrorna i tabell 2 ska alltså tolkas som så att ju närmare värdet 4 ett område har, desto viktigare 

anser folket att det är att förhandla om. Vi kan alltså se att alla områden anses viktiga eftersom 

medelvärdet är klart över 3 för samtliga. Detta kan delvis ha att göra med hur vi utformade 

frågan, där man inte tvingades prioritera vissa områden framom andra. Samtidigt såg vi det som 

viktigt att låta det komma fram precis hur mycket som folket anser är viktigt att ta med i dessa 

förhandlingar. Språkens jämlika ställning framträder som det viktigaste följt av ekonomi och 

landsbygdens roll. Bland de svenskspråkiga svarandena är det i stort sett samma ordningsföljd 

som gäller, med undantaget att lokalt inflytande kommer på tredje plats. Bland de finskspråkiga 

är det dock en lite annan ordningsföljd som gäller; ekonomi är prio ett följt av näringsliv och 

konkurrenskraft och språkens jämlika ställning. I tabell 3 på nästa sida ser vi prioritetsordningen 

enligt kön, åldersgrupper, utbildningsnivå, yrke och kommundel.  
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Tabell 3. Prioritetsordningen bland områdena att förhandla om enligt kön, ålder, utbildning, yrke samt kommundel.  

        

Språkens 

ställning   Ekonomi   

Lands-

bygden   

Lokalt 

inflytande   

Vägar/ 

trafik   

Närings-

liv   

Service-

kvalitet   

Skär-

gården   n 
                     

Kön  Kvinna  1  3  2  4  5  6  7  8  3415 

    Man   1   2   3   5   6   4   7   8   3086 
                     

Ålder  16–24  1  2  5  3  4  7  6  8  394 

  25–34  1  3  4  2  5  6  7  8  495 

  35–49  1  2  3  4  6  5  7  8  1316 

  50–64  1  2  3  5  6  4  7  8  1750 

    65+   1   2   3   4   5   6   7   8   2447 
                     

Utbildning  Låg (grundskola eller ingen)  1  2  3  5  4  7  6  8  996 

  Mellan (institut/gymnasium)  1  2  3  4  5  6  7  8  3238 

    Hög (yrkeshögskola/universitet)   1   2   3   5   6   4   7   8   2190 
                     

Yrke  Lant- och skogsbruksföretagare 1  3  4  2  5  7  6  8  145 

  Företagare  1  2  3  5  6  4  7  8  402 

  Arbetstagare 1  2  4  3  5  6  7  8  1550 

  Lägre tjänsteman 1  2  4  3  5  6  7  8  448 

  Högre tjänsteman/ledande ställning 2  3  4  6  5  1  7  8  897 

    Inte i arbetslivet 1   2   3   4   5   6   7   8   2894 
                     

Kommundel Kvevlax med omnejd 1  3  2  4  5  6  7  8  1243 

  Norra Korsholm 1  2  4  3  5  6  7  8  1023 

  Solf med omnejd 1  2  4  3  5  6  7  8  939 

  Skärgården  1  2  3  4  5  6  7  8  915 

  Smedsby-Böle 1  2  5  6  4  3  7  8  1721 

  Södra och Östra Korsholm 2  1  3  4  6  5  7  8  662 

                                          
                     

Medelranking:   1  2  3  4  5  5  7  8   
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Tabell 3 visar att det råder stor enighet gällande att språket är det viktigaste att förhandla om. 

Som andra i prioritetsordningen kommer ekonomi, medan landsbygdens roll kommer som trea.  

 

Men om vi då lämnar den stora bilden gällande saker att förhandla om och går över till det rent 

konkreta, d.v.s. vilka specifika saker som anses viktiga att förhandla om blir listan som följer:  

 

Tabell 4. Topp-10 över vilka specifika frågor som korsholmarna anser att det är viktigt att 

förhandla om med Vasa stad (värden 1-4). 

Specifika saker att förhandla om 

Alla 

(N=6553) 

   

Att social- och äldreomsorgstjänster fungerar bra på det egna modersmålet 3,93 

   

Att hälsovårdstjänsterna fungerar bra på det egna modersmålet 3,93 

   

Att tjänster inom dagvård och skola erbjuds på det egna modersmålet 3,91 

   

Att vägnätet i kommunen är i gott skick 3,86 

   
Att tjänsterna inom byggnadstillsyn, markanvändning, miljö och 

kommunalteknik fungerar bra på det egna modersmålet 3,84 

   

Att kommunens ekonomi är i balans 3,83 

   
Att den kommunala förvaltningen fungerar likvärdigt på både svenska och 

finska 3,81 

   

Att kultur- och fritidstjänster erbjuds på det egna modersmålet 3,78 

   

Att avgifter för kommunens service inte höjs på grund av en sammanslagning 3,76 

   

Att det ska finnas en levande landsbygd i hela det nuvarande Korsholm 3,76 

     
 

Som vi kan se i tabell 4 så hör samtliga av de tre viktigaste sakerna att förhandla om till 

delområdet språkens jämlika ställning och berör saker som ligger nära folks vardag: vård, 

omsorg och skola. Det är t.o.m. så att sex frågor på denna topp-10 lista hör till området språkens 

jämlika ställning.  
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3.2 Korsholmarnas syn på Vasa och Korsholm 

Vi fortsätter nu vår resultatredovisning genom att se på enkätens andra fråga. I den frågan bad 

vi de svarande att ta ställning till hur de upplever Vasa och Korsholm gällande ekonomi, social- 

och hälsovård, åldringsvård, grundutbildning, företagsvänlighet, livskvalitet för invånarna samt 

framtidsutsikter. Genom att se på var de största skillnaderna i synen på Vasa och Korsholm 

finns, kan vi indirekt också förstå vilka saker som korsholmarna ser som viktiga i 

förhandlingarna. Figur 1 nedan belyser svaren på denna fråga för alla svarande:  

 

Figur 1. Upplevelser av Korsholm och Vasa för samtliga svarande, värden mellan 1 och 4 där 

högre värde betyder att man upplever respektive kommun/stad positivt (N=6248). 

 

Vi ser att det på alla områden är så att korsholmarna upplever Korsholm mer positivt än Vasa 

stad. Här är dock skäl att komma ihåg att detta uttryckligen handlar om vilken känsla folk har 

gällande dessa olika saker i respektive kommun. Den största skillnaden i bilden som folk har 

av kommunerna finns gällande åldringsvårdens kvalitet följt av social- och hälsovård samt 

ekonomin. Vi kan alltså mena att dessa tre områden tycks oroa korsholmarna när de ser på 
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Korsholm i jämförelse med Vasa. Detta ger i stort sett samma bild som svaren på frågan om 

vilka saker som är viktiga i förhandlingarna gav (tabeller 2, 3 och 4). Det kan noteras att för 

denna fråga är det liknande resultat även om man analyserar resultaten per språkgrupp. Den 

enda skillnaden där är att glappet mellan Korsholm och Vasa är något mindre bland 

finskspråkiga korsholmare än hos de svenskspråkiga.  

 

4. Åsikter om en eventuell samgång, om en eventuell rådgivande folkomröstning samt om 

argumenten för och emot en samgång i den offentliga debatten.  

 

4.1 Åsikter om en eventuell samgång med Vasa stad. 

Trots att huvudsyftet med enkäten gällde förhandlingarna med Vasa stad står det klart att 

åsikterna kring en eventuell samgång är det som engagerar invånarna mest. Insändarspalterna 

har varit fulla med debatt och i sociala medier pågår diskussionerna för fullt. Samgångens vara 

eller icke-vara har också diskuterats på flertalet diskussionstillfällen arrangerade vid sidan av 

de officiella hörandena. En hel del feedback kom även till oss om att enkäten enbart borde ha 

haft frågan om vad man tycker om en eventuell samgång i sig. I kommande två figurer 2 och 3 

visar vi fördelningen på fråga 4: "Vilken är din åsikt om en eventuell samgång mellan Korsholm 

och Vasa?". I denna fråga skulle man ta ställning på en skala mellan 0 och 10 där värdet 0 

innebär att man är helt emot en samgång och 10 att man är helt för en samgång. Skillnaden 

mellan figur 2 och figur 3 är att den förstnämnda visar hur fördelningarna ser ut bland de som 

svarat på vår enkät. Alltså bland de vars åsikt vi med säkerhet vet. I figur tre visas fördelningen 

på samma fråga men där med viktade data för att ta i beaktande den tydliga 

underrepresentationen av unga och finskspråkiga bland de som svarat på enkäten.  
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Figur 2. Åsikter om en eventuell samgång mellan Korsholm och Vasa stad bland de som svarat 

på enkäten. 

 

Figur 2 visar att det bland de svarande finns en klart större andel som är starkt emot en eventuell 

samgång än det finns personer som är starkt för. Skillnaden är nästan 12 procentenheter. Om 

man räknar ihop värden 0 – 4 så får vi totalt 52,1 procent som ligger på "emot"-sidan. Totalt 

8,9 procent är neutrala (värde 5) och exakt 39,0 procent återfinns på "för"-sidan. Detta är alltså 

åsikten om en eventuell samgång bland alla de korsholmare som har svarat på vår enkät. Här är 

det ändå skäl att komma ihåg att 57 procent av alla som fick enkäten inte svarade på den och 

att det framförallt var unga och finskspråkiga som hade lägsta svarsprocenterna. Om vill göra 

en hypotetisk uppskattning, genom s.k. viktning, av hur motsvarande fördelningar sannolikt 

skulle se ut om faktiskt alla hade svarat på enkäten får vi den bild som följande figur (figur 3) 

visar. Vi betonar dock ännu en gång starkt att vi aldrig kan veta skälen till att man inte svarat 

på enkäten. Är det så att det är för att de som inte svarat har någon åsikt i frågan, eller för att de 

inte hann svara, glömde bort osv. Figur 3 ska alltså inte ses som något annat än en uppskattad 

fördelning INTE en verklig.  
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Figur 3. Åsikter om en eventuell samgång mellan Korsholm och Vasa stad med viktade data. 

 

Återigen med mycket stark betoning på att detta är en hypotetisk prognos så ser vi i figur 3 

följande: det är alltjämt ett övertag för "emot"-sidan, 47,9 procent finns inom värdena 0-4 

medan 43,7 procent finns inom värdena 6-10. Skillnaden är alltså i denna prognos dryga 4 

procentenheter till fördel för "emot"-sidan. Fortfarande är det en stor grupp på 8,4 procent som 

är neutrala/obestämda gällande en eventuell samgång. I ljuset av denna hypotetiska statistiska 

prognos är alltså åsikterna rätt tudelade bland kommunens invånare som helhet.  

 

Nu kan man förstås kanske mena att det är lite hårklyveri att jobba med hela den 10-gradiga 

skalan av åsikter. För att verkligen belysa denna viktiga fråga ordentligt har vi därför valt att i 

figurer 4 och 5 redovisa åsiktsfördelningarna när vi slagit ihop åsiktsskalans värden så att 0-1 

betyder att man är starkt emot den eventuella samgången, 2-3 att man är emot, 4-6 att man är 

obestämd/neutral, 7-8 att man är för och 9-10 att man är starkt för. I den första figuren, figur 4, 

visar vi fördelningarna för alla de som svarade på enkäten och i figur 5 som följer därefter finns 

motsvarande fördelning med viktade data där underrepresentationen bland de som svarat på 

enkäten gällande ålder och språk igen tagits i beaktande.  
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Figur 4. Åsikter på skala 0-10 om den eventuella samgången med Vasa stad bland alla som 

svarade på enkäten. Procentuella andelar av samtliga svar. 

 

Även sett ur denna synvinkel är det bland de som svarade på enkäten en klart större andel, 

differensen är ungefär 11 procentenheter, som är emot den eventuella samgången än de som är 

för. Gruppen neutrala eller obestämda är här nästan 17 procent eftersom värdena mellan 4 och 

6 tolkas som att ens åsikt i frågan inte är tydlig. Om vi då återigen gör en hypotetisk statistisk 

prognos över motsvarande fördelning där vi tar i beaktande skevheten gällande språk och 

åldersgrupper bland de som svarat på enkäten, får vi följande bild (figur 5): 
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Figur 5. Åsikter på skala 0-10 om en eventuell samgång med Vasa stad, procentuella andelar 

med viktade data (vikt för språk och ålder).  

 

I ljuset av denna statistiska prognos ser vi att andelen som är helt emot en eventuell samgång 

(värden 0-1), precis som i figur 3, ändå är 4 procentenheter större än andelen som är helt för 

(värden 9-10). Bland de som är emot (värden 2-3) och de som är för (värden 7-8) är andelarna 

mer eller mindre lika stora. Gruppen obestämda/neutrala utgör alltjämt ca 17 procent. Här ska 

vi ändå återigen med ytterst stark betoning komma ihåg att vi inte kan veta varför folk inte har 

svarat på enkäten, ett utelämnat svar kan mycket väl betyda att man inte bryr sig i den eventuella 

samgången och således egentligen inte alls har en åsikt i frågan. Den viktade fördelningen ska 

alltså inte ses som annat än ett hypotetiskt scenario.  

Vi går i det följande vidare med att granska åsikterna om en eventuella samgång 

i ljuset av bakgrundsvariabler. För överskådlighetens skull gör vi detta med de sammanslagna 

åsiktskategorierna (jfr figurer 4 och 5). I tabell 5 nedan visas alltså fördelningen för åsikterna 

om en eventuell samgång uppdelat enligt kön, modersmål, åldersgrupper, utbildningsnivå, yrke 

samt vilken kommundel de svarande är bosatta i.  
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Tabell 5. Åsikter om en eventuella samgången med Vasa stad enligt bakgrundsuppgifter 

(procentuella andelar per rad).  

        

Starkt 

emot 

(0-1)  

Emot 

(2-3)  

Neutral/ 

obestämd 

(4-6)  

För 

(7-8)  

Starkt för 

(9-10)  n 
               

Kön  Kvinna  34  10  18  11  27  3344 

  Man  33  10  14  10  33  2998 

               

Modersmål Svenska   42  12  19  10  17  4461 

  Finska  14  4  11  12  59  1905 
               

Ålder  16–24  35  14  19  9  23  680 

  25–34  28  12  19  12  29  742 

  35–49  27  11  16  13  33  1685 

  50–64  33  10  13  11  34  1559 

  65+  43  7  17  8  26  1700 
               

Utbildning Låg (grundskola/ingen)  43  9  17  8  23  910 

  Mellan (inst./gymn.)  38  10  18  10  25  3004 

  Hög (yrkeshögsk./univ.)  24  11  15  12  39  2364 

               
Yrke 

 

Lant- och 

skogsbruksföretagare 71  6  11  9  3  124 

  Företagare 34  10  10  8  37  382 

  Arbetstagare 36  12  19  11  23  1700 

  Lägre tjänsteman 26  12  15  13  35  495 

  

Högre tjänsteman/ledande 

ställning 20  8  10  13  48  1047 

  Inte i arbetslivet 37  9  19  9  26  2417 

               
Bosatt i 

kommundel Kvevlax med omnejd 37  13  20  10  20  1143 

  Norra Korsholm 40  10  13  10  27  996 

  Solf med omnejd 40  11  18  10  21  874 

  Skärgården 46  13  20  7  15  815 

  Smedsby-Böle 21  7  14  13  46  1826 

  Södra och Östra Korsholm 30  8  17  10  36  686 

                              

 

Resultaten i tabell 5 visar att de tydligaste skillnaderna gällande åsikterna om den eventuella 

samgången finns mellan finsk- och svenskspråkiga, enligt utbildningsnivå och enligt vilken typ 

av yrke man jobbar med. Det finns även klara skillnader mellan de olika kommundelarna men 

här bör påpekas att dessa långt hänger ihop med andelen finskspråkiga som bor i varje 

kommundel. Vi avslutar vår genomgång av åsikterna om en eventuell samgång mellan 
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Korsholm och Vasa stad genom att ännu i tabell 6 se på hur åsikterna varierar enligt vilka 

kontakter de svarande har till Vasa stad.  

 

Tabell 6. Åsikter om en eventuell samgång enligt kontakter till Vasa stad (procentuella andelar 

per rad). 

        

Starkt 

emot 

(0-1)   

Emot 

(2-3)   

Neutral/ 

obestämd 

(4-6)    

För 

(7-8)   

Starkt för 

(9-10)   n 

               

Har tidigare bott i Vasa? Ja  26  9  15  13  38  3903 

  Nej  45  11  19  7  18  2383 

               

Arbetar i Vasa? Ja  20  9  15  14  42  2298 

  Nej  40  11  17  9  23  3504 

               

Identifierar med Vasa stad? Ja  9  6  14  15  56  2278 

  Nej  47  13  17  8  14  3362 

               
Identifierar med 

Vasaregionen? Ja  21  9  17  13  41  3829 

  Nej  53  13  15  8  11  1852 

                              

 

Resultaten i tabell 6 visar att det är stora skillnader i åsikterna om en eventuell samgång 

beroende på hur mycket kontakter man har till Vasa och hur mycket man känner att man 

identifierar med Vasa stad eller Vasaregionen.  

 

4.2 Åsikter om en eventuell rådgivande folkomröstning 

Vi lämnar nu åsikterna om en eventuell samgång och fortsätter genom att redovisa svaren på 

fråga nr. 5 "anser du att det borde ordnas en rådgivande folkomröstning om en 

kommunsammanslagning med Vasa?" där svarsalternativen var "Ja", Nej" eller "Tar ej 

ställning". Svaren på denna fråga syns i figur 6 (notera att dessa analyser också testats med 

viktade data vilket dock gav mycket små ändringar):  
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Figur 6. Åsikter om eventuell rådgivande folkomröstning (med alternativet "tar ej ställning).  

Vi ser att det är en klar majoritet för att det ska ordnas en rådgivande folkomröstning. Om vi 

dessutom utesluter alternativet "tar ej ställning" så blir bilden ännu klarare (figur 7): 

 

Figur 7. Åsikter om eventuell folkomröstning utan alternativet "vet ej".  

Ja
56 %Nej

29 %

Tar ej ställning
15 %

Anser att det borde ordnas en rådgivande 
folkomröstning? N=6507

Ja

Nej

Tar ej ställning

Ja
66 %

Nej
34 %

Anser att det borde ordnas en rådgivande 
folkomröstning? N=5554

Ja Nej
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Av de som tagit ställning i frågan är två tredjedelar för att en rådgivande folkomröstning ordnas 

om den eventuella sammanslagningen med Vasa stad. Om vi ännu ser på hur åsikterna om en 

eventuell rådgivande folkomröstning hänger ihop med åsikterna om den eventuella 

sammanslagningen med Vasa stad får vi följande bild (tabell 7): 

 

Tabell 7. Sambandet mellan åsikter om en eventuell sammanslagning och en eventuell 

rådgivande folkomröstning (siffrorna är procentuella andelar per rad). 

        Åsikt om eventuella samgången?   

    

Starkt 

emot eller 

emot  

Neutral/ 

obestämd  

Starkt för 

eller för  n 

          

Åsikt om folkomröstningen? Ja  64  15  11  3618 

  Nej  6  11  83  1912 

                      

 

 

Det är alltså en mycket stor andel av de som är för en rådgivande folkomröstning som samtidigt 

är emot en eventuell sammanslagning och, vice versa, är det en synnerligen stor andel av de 

som är emot en folkomröstning som är positiva till en eventuell sammanslagning. Innan vi 

lämnar frågan om folkomröstningen visar vi i tabell 7 hur åsikterna om folkomröstningen ser 

ut enligt olika bakgrundvariabler:   
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Tabell 8. Åsikter om en eventuell rådgivande folkomröstning enligt bakgrundsvariabler 

(siffrorna är procentuella andelar per rad): 

        Ja %   Nej %   n 

         

Kön  Kvinna  68  32  2751 

    Man   63   37   2751 

         

Modersmål  Svenska   73  27  4341 

  Finska  36  64  1130 

         

Ålder  16–24  83  17  328 

  25–34  76  24  439 

  35–49  64  36  1159 

  50–64  62  38  1532 

    65+   64   36   1957 

         

Utbildning  Låg (grundskola/ingen)  75  25  775 

  Mellan (institut/gymn.)  69  31  2735 

    Hög (yrkeshögs./univ.)   57   43   1927 

         

Yrke  Lant- och skogsbruksföretagare 84  16  132 

  Företagare  62  38  370 

  Arbetstagare 76  24  1337 

  Lägre tjänsteman 60  40  385 

  Högre tjänsteman/ledande ställning 47  53  816 

    Inte i arbetslivet 66   34   2307 

         

         
Bosatt i 

kommundel Kvevlax med omnejd 70  30  1060 

  Norra Korsholm 72  28  873 

  Solf med omnejd 73  27  796 

  Skärgården  77  23  775 

  Smedsby-Böle 49  51  1460 

  Södra och Östra Korsholm 63  37  531 

                  

 

I tabell 8 kan vi se att stödet för folkomröstningen är tämligen starkt nästan enligt alla 

bakgrundsvariabler. Det syns dock vissa skillnader i styrkan på stödet för folkomröstningen 

vilka påminner om de mönster som vi kunde se för stödet för en eventuell samgång i tabell 5. 

Exempelvis är finskspråkiga klart mer negativa till en folkomröstning medan personer i ledande 

tjänsteställning även är något mindre positiva till folkomröstningen.  
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4.3 Åsikter om de argument för- och emot en fusion som figurerat i debatten 

Vi avrundar vår resultatredovisning genom att ännu se på enkätens tredje fråga där vi bad 

korsholmarna ta ställning till en rad argument som har förekommit i debatten om den eventuella 

samgången mellan Korsholm och Vasa stad. Frågan innehöll åtta argument; fyra stycken 

argument som i debatten förts fram som stöd för en samgång och fyra argument som förts fram 

som argument emot en samgång. Argumenten för en sammanslagning var följande: 

"Vasaregionen kan konkurrera bättre både regionalt och nationellt efter en 

kommunsammanslagning mellan Vasa och Korsholm"; "Vasa centralsjukhus möjligheter att få 

behålla fulljoursstatusen hade varit större ifall Vasa och Korsholm redan gått ihop"; "Det är 

viktigt för energiklustrets framtida utveckling att Vasa och Korsholm går ihop"; "Den offentliga 

servicen på finska kommer att förbättras om Vasa och Korsholm går ihop". Argumenten som 

talar emot en sammanslagning var dessa: "Den offentliga servicen på svenska kommer att 

försämras om Vasa och Korsholm går ihop"; "Det vore en stor förlust för Svenskfinland om 

Korsholm går ihop med Vasa"; "Med tanke på den stundande landskapsreformen är detta inte 

rätt tillfälle att diskutera en kommunsammanslagning mellan Vasa och Korsholm"; 

"Närdemokratin blir sämre om Vasa och Korsholm går ihop". I tabell 9 nedan visar vi i hur stor 

utsträckning de som svarade på enkäten så att säga "köper" dessa argument, både för alla 

svarande sammantaget samt uppdelat enligt vilken åsikt de svarande har om en eventuell 

samgång. 
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Tabell 9. Åsikter om argumenten för- och emot en eventuell samgång. Värden mellan 1-4 där 

högre värde motsvarar att hålla med om argumentet i fråga.  

        
Alla 

(N=5899) 
  

Emot 

eller 

starkt 

emot 

samgång 

  
Neutral/ 

obestämd 
  

För eller 

starkt 

för en 

samgång 

           

Argument för Regionens 

konkurrenskraft 
2,9  1,9  3,1  3,8 

  VCS fulljour 2,7  1,7  2,8  3,7 
  Energiklustret 2,7  1,7  2,9  3,7 
  Service på finska 2,8  2,4  2,8  3,2 
           

           

Argument emot Service på svenska 3,0  3,5  3,1  2,1 
  Förlust för SveFi 2,7  3,6  2,7  1,5 
  Landskapsreform 2,7  3,6  2,9  1,5 
  Närdemokratin 3,0  3,7  3,3  1,9 

                      

 

Vi ser i tabell 9 att man generellt tenderar att hålla med om samtliga argument både för- och 

emot den eventuella fusionen. Samtidigt ser vi att det är väldigt stora skillnader i vilka argument 

man tror på beroende på vilken åsikt man har om den eventuella samgången. Förenklat kan man 

säga att de svarande väljer att hålla med om de argument som stöder sin egen åsikt i 

fusionsfrågan. Vi väljer här att av utrymmesskäl inte visa denna fråga enligt 

bakgrundsvariablerna som vi tidigare använt i denna rapport (se t.ex. tabell 7). De analyserna 

är nog gjorda men skillnaderna är mycket små sett till alla bakgrundsfaktorer förutom mellan 

finsk- och svenskspråkiga vilket, i sin tur, främst har att göra med att åsikterna i själva 

fusionsfrågan skiljer sig mellan finsk- och svenskspråkiga.  

 

5. Avslutning 

Vi avslutar här vår rapport från kommuninvånarenkäten 2018 i Korsholm. Som vi konstaterade 

i inledningen finns det massor med nyanser på våra resultat som vi inte här har belyst, eller bara 

skrapat lite på ytan på. Det är alltid en svår avvägning hur mycket och detaljerade resultat man 

skall ta med i en dylik rapport utan att rapporten blir alltför tungläst och oöverskådlig. Vi hoppas 
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ändå att vi med denna rapport har fått fram de huvudsakliga resultaten från 

kommuninvånarenkäten 2018. 

 


