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Sammanfattning 

Denna rapport berör enbart hörandetillfället i Korsholms gymnasium den 9 mars 2018 med 63 

deltagare i fem diskussionsgrupper. De övriga sju hörandetillfällena som kommunen ordnade 

tillsammans med Åbo Akademi lockade till sig cirka 530 personer totalt. Diskussionstillfället 

i gymnasiet skiljde sig från de andra tillfällena eftersom enbart studeranden ingick i 

diskussionsgrupperna. Inga andra medborgare eller politiker fick delta. Detta dokument kan 

ses som en bilaga till den tidigare rapporten (Berg, Strandberg & Karv 2018) som behandlade 

de sju hörandetillfällena i Korsholms byar. 

Syftet med diskussionstillfället i gymnasiet var att ge kommunen vägkost inför 

förhandlingarna med Vasa stad. Tanken var att även unga gymnasiestuderande får lyfta fram 

de frågor de anser viktiga att beakta i förhandlingarna och i senare i ett samgångsavtal. 

Diskussionerna ägde rum som smågruppsdiskussioner i olika klassrum i gymnasiet. 

Deltagarna diskuterade avskilt i mindre grupper ledda av moderatorer. 

Populära diskussionsämnen var språkens ställning, ekonomiska följder av en 

sammanslagning, ungdomarnas möjlighet till inflytande, byskolornas, högstadiets och 

gymnasiernas framtid, bristfällig lokaltrafik, fritidsaktiviteter, markplanering samt argument 

för och emot kommunsammanslagning. 
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Diskussionstillfällets tillvägagångssätt 

Fullmäktige beslöt 21.9.2017 att Korsholms kommun utreder en samgång med Vasa stad. 

Kommunstyrelsen behandlade 23.10.2017 och 11.12.2017 förslag till tidtabell för utredningen 

och förslag till process för hörande av invånare och andra intressenter, som sker i samarbete 

med Institutet för samhällsforskning vid Åbo Akademi (Samforsk). Sju stycken 

hörandetillfällen ordnades under tiden 23.1.–20.2.2018. På Åbo Akademis initiativ ordnades 

ett extra diskussionstillfälle för ungdomar i Korsholms gymnasium den 9 mars 2018 eftersom 

få ungdomar dykt upp på de tidigare hörandetillfällena. 

Tillfället i Korsholm gymnasium bestod av två delar. Först agerade gymnasiet värd för en 

paneldebatt med fullmäktigeledamöterna Carola Lithén (SFP), Kim Eriksson (SDP), 

Christoffer Ingo (SFP) samt Ida-Maria Skytte (SFP). Den andra delen bestod av fem 

smågruppsdiskussioner i klassrum där Åbo Akademis studerande agerade moderatorer enligt 

samma upplägg som delaktighetsforumen i Solf, Kvevlax och Toby.  

Hans Backman, lärare i historia, filosofi och samhällslära på gymnasiet, hälsade publiken 

välkommen till paneldebatten som ÅA-forskarna Janne Berg och Kim Strandberg ledde. 

Kommundirektör Rurik Ahlberg höll ett kort anförande innan debatten startade. Samtliga 

elever i gymnasiet (förutom abiturienterna) fanns i publiken och debatten sändes live på 

Vasabladets webbplats. Debatten pågick i en timme och kom främst att handla om fördelar 

och nackdelar med en eventuell kommunsammanslagning mellan Korsholm och Vasa. 

Publiken fick ställa frågor, men utnyttjade denna möjlighet ytterst sparsamt. Debatten går att 

se i sin helhet på Youtube1.  

Efter en lunchpaus tog smågruppsdiskussionerna vid. De deltagande gymnasiestuderandena 

hade på förhand delats in i fem smågrupper på 12–13 personer vardera. Diskussionen i 

smågrupperna leddes av moderatorer vars uppgifter var att förmedla ordet jämnt och skapa 

förutsättningar för sakliga diskussioner. I smågrupperna fick deltagarna först svara på en 

enkät och ta del av ett infopaket innehållandes uppgifter om Korsholm och Vasa samt en 

summering av fusionsdebatten i medierna. Efter diskussionerna, som räckte i ungefär en 

timme, fick deltagarna svara på en liknande enkät där de bland annat fick utvärdera hur 

diskussionen hade löpt. 

Syftet med diskussionstillfällena har varit att ge kommunen vägkost till förhandlingarna med 

Vasa stad. ÅA:s representanter har betonat sin neutralitet i samgångsfrågan och poängterat 

att syftet med diskussionerna är att föra fram vilka frågor som är viktiga för medborgarna 

inför förhandlingarna. ÅA:s roll i fusionsutredningen har varit att hålla i diskussionerna och 

sammanställa det viktigaste från dessa samt att designa kommuninvånarenkäten som 

                                                           
 

1 Rubriken på videon är ”Korsholms gymnasium Fusionsdebatt 9.3.2018” 

https://youtu.be/mTSZZo90PpE  

https://youtu.be/mTSZZo90PpE


4 
 
 

skickades ut till invånarna i början av mars. Utgångspunkten har varit att invånarna ska få 

lyfta upp vilka frågor de vill ha svar på när de i framtiden läser ett samgångsavtal. 

Sammanfattning av diskussionstillfället i gymnasiet 

I tabell 1 ser vi en sammanfattning av åsikterna om en eventuell kommunsammanslagning 

bland deltagarna på de olika delaktighetsforumen. Här kan vi konstatera att studerandena i 

Korsholms gymnasium (KG) var positivare än genomsnittet av dem som kom på 

diskussionstillfällena. De var inte lika positiva som deltagarna i Tuovilan koulu, men klart 

positivare än deltagarna i Solf och Kvevlax. Många av ungdomarna i KG saknade en väldigt 

stark åsikt i frågan. Den andel som var helt emot samgång (4,8 %) var mycket lägre i KG än 

motsvarande andel i de andra tillfällena. 

 

Tabell 1. Antal deltagare och åsiktsfördelning på delaktighetsforumen. 

 

 Solf Kvevlax Tuovila KG Medeltal Totalt 

Deltagare 100 90 40 63 73 293 

       

Medeltal 

fusionsåsikt  

(skala 0–10) 

2,4 2,8 6,4 5,6 3,7  

       

Helt emot 

samgång 

(svarsalt. 0) 

55 % 44 % 18 % 4,8 % 35 %  

       

Helt för samgång 

(svarsalt. 10) 

7 % 4 % 43 % 11,1 % 11 %  

       

Helt neutral  

(svarsalt. 5)  

12,5 % 12,5 % 0 % 12,7 % 11 %  

 
Siffrorna härstammar från den första enkäten deltagarna svarade på innan diskussionerna började. Deltagarna 

tog ställning till frågan ”Vilken är din inställning till en eventuell fusion mellan Korsholm och Vasa?”. Svaren 

gavs på en skala från 0 till 10 där 0 betyder att personen är helt emot en fusion och 10 betyder att personer är 

helt för fusion. Siffran 5 innebär att personen är helt neutral till en fusion. Ett lägre medeltal innebär en mer 

negativ inställning till samgång och vice versa. 
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Figur 1 och 2 visar att åsikterna om sammanslagning var rätt spridda. Många av de svarande 

hade inte en stark åsikt vare sig för eller emot kommunsammanslagning.  

 

 

Figur 1. Gymnasiestuderandenas åsikt om en eventuell sammanslagning av Korsholm och Vasa. 0 betyder ”helt emot” en 

fusion och 10 betyder ”helt för” fusion medan 5 innebär ”helt neutral” till en fusion. 

I Figur 2 har vi reducerat den tiogradiga skalan i Figur 1 till fem kategorier för att göra 

åsikterna mer överskådliga. Figur 2 nedan visar att cirka 21 procent var emot eller starkt 

emot fusion, medan 38 procent var för eller starkt för. Den största andelen, 41 procent, är 

neutral eller obestämd kring en eventuell samgång. Många har alltså inte riktigt bestämt sin 

ståndpunkt i frågan, men det finns fler som är för än emot kommunsammanslagning bland 

de som diskuterade i Korsholms gymnasium. 

 

Figur 2. Gymnasiestuderandenas åsikt om samgång enligt fem kategorier. 
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Enkäten i Korsholms gymnasium 

I fråga 1 i enkäten fick deltagarna ta ställning till 21 påståenden ordnade enligt sex 

temaområden som t.ex. lokalt inflytande, landsbygdens roll och språkens ställning. Frågan 

lydde ”Hur viktigt är det att beakta följande saker i fusionsförhandlingarna med Vasa stad?”. 

Svarsalternativen var 1. ”inte alls viktigt”, 2. ”ganska oviktigt”, 3. ”ganska viktigt”, 4. ”mycket 

viktigt” och 5. ”tar ej ställning”. De svar som angett ”tar ej ställning” ingår inte i figurerna. 

Siffrorna är baserade på 63 enkätsvar i samband med delaktighetsforumet i KG. 

 

 

Figur 3. Medeltal enligt temaområde på fråga 1 i KG. 

Figur 3 visar svarsmedeltalen enligt de sex temaområdena. Skillnaderna mellan 

temaområdena är inte särskilt stora och alla medeltal är högre än 2,90, vilket innebär att alla 

temaområden uppfattades som viktiga av diskussionsdeltagarna. De temaområden som 

ansågs viktigast var språk och ekonomi. Ett medeltal nära fyra indikerar att de flesta har tyckt 

att frågan är mycket viktig och ett medeltal nära 1 indikerar att de flesta har tyckt att frågan 

inte alls är viktig. 

På en mer detaljerad nivå kan det konstateras att det lägsta medeltalet för ett enskilt påstående 

var 2,50 och det högsta 3,89. Med andra ord ansåg deltagarna generellt att alla de 21 

påståendena var viktiga att beakta i förhandlingarna. Figur 4 visar de fem påståenden som 

fick högst medeltal på skalan 1–4.  
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Figur 4. De fem påståenden som deltagarna i KG ansåg vara mest viktiga att ta upp i förhandlingarna. 

Figur 4 visar att de som deltog i diskussionerna i KG ansåg att kommunala tjänster på 

modersmålet, landsbygdsvägarnas underhåll och kommunalekonomin är viktiga att lyfta 

fram i förhandlingarna. Av de fem viktigaste påståendena rörde tre stycken språk, vilket tyder 

på att språklig service är viktigt för ungdomarna i KG. 

De fem påståenden som fick lägst medeltal av de sammanlagt 21 påståendena presenteras i 

Figur 5 nedan. Medeltalet är fortfarande rätt högt (2,50–3,21) för dessa påståenden, vilket 

innebär att de ändå ansågs som viktiga att beakta i förhandlingarna. Men i en jämförelse med 

påståendena i Figur 4 här ovanför ansåg deltagarna att dessa är mindre viktiga. Det påstående 

som prioriterades lägst gällde vägprojektet mellan Vistan och Björkö. Skärgårdsfrågor 

prioriterades överlag lägst, troligen på grund av att endast tio procent av de som deltog var 

bosatta i skärgården.  

 

Figur 5. De fem påståenden som fick lägst medeltal i svaren på fråga 1. 
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Gymnasieungdomarnas syn på Korsholm och Vasa 

Vi bad de svarande ta ställning till hur de upplever Korsholm och Vasa gällande 

framtidsutsikter, livskvalitet, företagsvänlighet, utbildning, åldringsvård, social- och 

hälsovård samt ekonomi. Dessa upplevda skillnader kan ge oss en förståelse över vad det är 

som oroar respektive inte oroar de svarande i kommunsammanslagningsfrågan. Figur 6 nedan 

visar hur eleverna i KG svarade. 

 

Figur 6. Upplevelser av Korsholm och Vasa bland de svarande i KG. Medelvärden mellan 1 till 4 där ett högre värde betyder 
att man upplever respektive kommun/stad positivt. 

I fyra av sju temaområden upplevde studerandena att Vasa var aningen bättre än Korsholm, 

medan Korsholm fick bättre ”betyg” än Vasa gällande tre temaområden. Skillnaderna var 

dock så pass små att de i praktiken är försumbara. Den enda skillnaden som sticker ut är att 

Vasa upplevs ha sämre åldringsvård än Korsholm. Vasa stads åldringsvård verkar alltså vara 

ett orosmoment. Här är det värt att poängtera att frågan belyser upplevda skillnader och inte 

faktiska skillnader mellan Korsholm och Vasa. 
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Frågor/temaområden  

Vilka var då de frågor som studerandena lyfte fram på diskussionstillfället? Vad blev 

vägkosten till kommunen? Denna rapport strävar efter att lyfta fram temaområden som 

tenderade att återkomma i diskussionerna. Tyngdpunkten på att lyfta fram de frågor som 

diskussionsdeltagarna vill ska tas upp i förhandlingarna med Vasa stad. Vi listar frågorna efter 

temaområde och går ytterst kort igenom vad som diskuterade under respektive rubrik. 

Sammanfattningen nedan bygger på moderatorernas anteckningar från de fem gruppernas 

diskussioner och ger därför främst en grov överblick över dessa diskussioner. 

Språk 

Flera studerande lyfte fram att språkkonsekvenserna av en kommunsammanslagning bör 

utredas specifikt innan ett beslut. Åsikterna om konsekvenserna för språkgrupperna 

varierade. Vissa menade att servicen för svenskspråkiga blir sämre efter en sammanslagning, 

andra ansåg att språket inte blir något problem eftersom man redan klarar sig bra på svenska 

i Vasa. En studerande ansåg att procentsiffrorna i infopaketet som redovisade den språkliga 

fördelningen bland befolkningen var missvisande eftersom de enbart visar modersmål och 

inte vilka språkkunskaper folk egentligen har. Det påpekades att finskspråkiga inte alltid får 

service på finska i Korsholm i dagsläget. Det framhölls även att service på svenska är viktigt, 

speciellt för äldre. 

En studerande framhöll att ungdomsfullmäktige i Korsholm har varit uppdelat i svensk- och 

finskspråkiga och att dessa grupper inte alltid förstått varann. Flera ansåg att det går bra att få 

svensk service i Vasa. Det lyftes fram att företagen kan påverka hur den svenska servicen ser 

ut eftersom de kan ställa språkkrav på sina anställda. Någon menade att de svenskspråkiga i 

Vasa inte klagar på sina språkliga rättigheter i nuläget och trodde inte detta skulle ändras vid 

en fusion. En studerande påpekade att det är lika många av varje språkgrupp i Vasatrakten 

oberoende av var kommungränsen går. 

Demokrati 

Det luftades en del kritik mot ungdomsfullmäktige som får jobba med för få sakfrågor. Några 

fann att det är svårt att tas på allvar som ung person och ifrågasatte om ungdomsfullmäktige 

överhuvudtaget har någon effekt. En tyckte att ungdomsfullmäktige har minimal budget 

vilket gör att ingenting händer. Fler ungdomar skulle bli intresserade om ungdomsfullmäktige 

skulle ha större makt och budget. Det skulle också öka på uppmärksamheten. 

Korsholm bör få tillräckligt med representanter i en ny kommun menade flera studerande. Det 

uttrycktes att ”Korsholm inte får bli Vasas soptipp” och att folk från mindre byar kunde bilda 

arbetsgrupper eller nämnder för att öka inflytandet. 

Åsikterna om inflytandet i en eventuell sammanslagen kommun gick isär. Vissa menade att 

en större kommun ger bättre möjligheter till inflytande i frågor som fulljour till Vasa 

Centralsjukhus. Det spekulerades också kring ifall möjligheterna för unga att påverka kunde 

bli större ifall ett ungdomsfullmäktige i en ny kommun skulle få större resurser. Andra 
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menade att byarna kommer att höras sämre i en större helhet och trodde att 

ungdomsfullmäktiges möjligheter att påverka inte förändras med en 

kommunsammanslagning. Flera ansåg att korsholmarnas politiska inflytande och öppenheten 

i beslutfattandet minskar vid en sammanslagning. 

Utbildning och barndagvård 

Flera uttryckte en vilja att bevara byskolorna och ville veta vad som händer med byskolorna 

vid en sammanslagning. Åsikterna kring grundskolornas storlek var delade. Skolorna får inte 

bli för stora men inte heller för små (under 50 elever ansåg vissa vara för litet). Det fanns en 

oro för att mindre skolor slås ihop till större enheter men samtidigt påpekade flera att 

Korsholms kommun redan gjort detta i Kvevlaxområdet. De som ville ha kvar byskolorna 

ansåg att det kan bli billigare i och med att behovet av skolskjutsar blir mindre.  

Några efterlyste mer samarbete mellan finsk- och svenskspråkiga skolor i Korsholm. Det 

uttrycktes också önskemål om större resurser till skolmaten. En del ansåg att det är dumt att 

t.ex. Solfelever ska ända till Smedsby istället för Vasa och ansåg att eleverna kunde åka till 

närmaste högstadium eftersom bussresorna kan bli långa. Studerandena söker sig redan nu 

till olika gymnasier över gränserna påpekade en deltagare och var av åsikten att en 

kommunsammanslagning inte påverkar detta i någon större utsträckning.  

Ekonomi 

En del förundrade sig över skatteprocentsskillnaderna mellan Korsholm och Vasa. Varför är 

skattesatsen högre i Korsholm? Kommer Vasa att förlora ekonomiskt på en fusion? Det kom 

också frågor om det går att gå ihop i en kommun men ändå ha skild ekonomi till en viss del, i 

stilen att 80 procent av budgeten är gemensam medan Vasa respektive Korsholm får 

bestämma om tio procent helt själva. Någon frågade i vilken kommun en eventuell 

batterifabrik ska betala skatt om dess tomt sträcker sig över kommungränsen. 

Ungdomarna diskuterade också ekonomiska för- och nackdelar med en eventuell 

sammanslagning. Flera såg fördelar i form av ökad synlighet för en större stad både nationellt 

och internationellt. Några menade att det blir lättare för Vasa att göra investeringar och 

genomföra förändringar efter en sammanslagning. Det fanns åsikter om att ekonomin troligen 

blir bättre efter en sammanslagning och att en större uppmärksamhet för regionen leder till 

bättre konkurrenskraft samt att Vasaregionen blir starkare än Seinäjokiområdet. Det 

spekulerades också i att sänkta skatter kan göra en större kommun mer attraktiv för företag 

och att små kommuner inte klarar sig i långa loppet. En studerande menade att Korsholm vore 

helt obetydligt ifall Vasa inte fanns och att korsholmarna använder Vasas tjänster utan att 

betala för dem. En annan funderade att samgång är bra för Vasas arbetslöshetssiffror eftersom 

de är högre än Korsholms. Andra påpekade att det måste investeras i landsbygden även i 

framtiden och var mer skeptiska till hur detta skulle ske i en sammanslagen kommun. 
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Fritid 

På ett allmänt plan efterfrågade flera ungdomar mer fritidsaktiviteter i byarna och bättre 

lokaler att vistas i. Botniahallens gym borde rustas upp och byaföreningarna kunde få mer 

pengar tyckte vissa. 

Någon uttryckte en oro för att små rinkar kanske sköts sämre efter en 

kommunsammanslagning. Det frågades om skötseln av rinkar och fotbollsplaner blir sämre 

ifall de som sköter dem är stationerade längre från byarna än vad de är i dagsläget. En 

studerande trodde knappast att fritidsutbudet skulle komma att ändra efter en 

sammanslagning och tyckte att det mesta kretsar kring fotboll, ishockey och orientering 

medan andra aktiviteter hamnar i skymundan. 

Mark- och byggnadsplanering 

Flera ansåg att det är Vasa centrum som lockar när folk ska flytta. Tillgången på tomter 

påverkar viljan att bo i kommunen och det måste därför skapas attraktiva bostadsområden för 

att öka inflyttningen menade vissa. Angående byggandet verkade flera föredra egnahem och 

radhus framom höghus. Någon spekulerade i att folk kunde vara mer positiva till att bosätta 

sig i nuvarande Korsholm ifall en kommunsammanslagning blir av. En studerande tyckte att 

omfartsvägen runt Smedsby säger en mycket om Korsholm: ”Vi bygger så att folk ska kunna 

komma in till Vasa, förbi oss”.  

De som var för en sammanslagning påpekade att Vasa och Korsholm redan har ”vuxit ihop” 

i Singsby/Gerby och Smedsby. De som motsatte sig en sammanslagning ville att Korsholm 

fortsättningsvis ska kännas som landsbygd och ville inte ha betongbyggen som ”liknar en 

sovjetisk arbetarstad”. En studerande menade att vägarna ute i byarna redan glöms bort i 

Korsholm och undrade om det blir värre efter en sammanslagning. 

Kollektivtrafik 

Flera av studerandena frågade sig om lokaltrafiken kan utvecklas i och med en 

sammanslagning. Det framkom önskemål om bättre bussrutter mellan byarna och Vasa stad. 

Överlag tyckte ungdomarna att lokaltrafiken kunde förbättras, speciellt då busstrafiken 

mellan Vasa och Korsholm. En studerande ville gärna bara ett busskort istället för flera olika, 

en annan ansåg att en förbättring av bussförbindelserna vore den enda fördelen med en 

sammanslagen kommun. 

Övrigt 

Ungdomarna diskuterade vad som kan tänkas förändras i och med en 

kommunsammanslagning. Vissa trodde att det mesta blir sig likt oavsett var kommungränsen 

går. Andra trodde att en kommunsammanslagning innebär fler möjligheter. Seinäjoki dök upp 

i diskussionerna som en konkurrent till Vasaregionen och flera funderade ifall en utebliven 

kommunsammanslagning mellan Korsholm och Vasa skulle gynna Seinäjokiområdet. 
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Det fanns frågetecken kring vård- och landskapsreformen. Studerandena frågade sig vem som 

vet om reformen genomförs och hur reformen påverkar förutsättningarna för en 

kommunsammanslagning. 

Varför har det främst varit äldre människor på de diskussionstillfällen som kommunen 

ordnat? En studerande sade att det känns att man inte blir hörd som ung person och att det är 

svårt att motivera sina åsikter eftersom man anses ha för lite erfarenhet. Äldre har starka 

åsikter jämför med unga menade denna person. Ungdomarna efterlyste mer information om 

kommunsammanslagning. 

Studerande ventilerade argumenten för och emot kommunsammanslagning. Förespråkarna 

ansåg att Korsholm och Vasa kommer att gå ihop förr eller senare, att det inte går att låsa in 

Korsholm och kapa kontakterna utåt, att Seinäjoki går om Vasa ifall fusionen uteblir, att 

Världsnaturarvet kan framföras bättre i en större stad, att en sammanslagning stärker 

Vasaregionen, att Vasa vill intet ont, att Vasa kunde få en räddningshelikopter istället för 

Seinäjoki om staden vore större, att en större stad eventuellt kunde satsa mera på vård, att en 

större stad lockar till sig mer folk och företag samt att det är lättare att få folk att stanna kvar. 

De som argumenterade för fortsatt självständighet tyckte att Korsholm kommun är lämpligt 

stor att handha de uppgifter som kvarstår efter att vården flyttar över till landskapen, att 

mindre kommuner har bättre koll på små orter och vad dessa behöver, att landsbygden lider 

av en fusion, att sjukvården och väntetiderna är sämre i Vasa jämfört med Korsholm, att det 

är lika många människor som ska ha service oavsett var kommungränsen går, samt att det är 

svårt att förstå varför en kommunsammanslagning överhuvudtaget skulle behövas. 

Frågan om folkomröstning ledde inte till några större debatter. Någon var av åsikten att det 

är viktigt med en folkomröstning eftersom ett tydligt resultat i en sådan kan påverka beslutet 

i fullmäktige. Det lyftes fram att Korsholms politiker ska stå på sig och inte gå med på en 

sammanslagning till vilka villkor som helst. 

 


