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Entreprenörskap 

”Recept på succé: 1. Börja! 2. Håll på tills du är klar!” 

”När folk säger att det inte går, fortsätt med det för det finns ingen konkurrens.” 

”Att leda entreprenörer är lika omöjligt som att valla katter.” 

Svenske bygdeentusiasten Bengt Gustafsson under sin föreläsning om entreprenörskap 

i Korsholms kulturhus 1.2.2011. 

 

”Var arbetar dina pengar i natt?” 

Ekonomagronomen och agronomie licentiaten Thomas Norrby från Sveriges 

lantbruksuniversitet som menar att vi behöver återerövra känslan av att vi kan 

medverka med våra egna pengar till investeringar som skapar jobb. Genom att 

investera i verksamheter i den egna närmiljön, får man inte bara möjlighet till ökad 

kontroll, utan det kan även leda till ett ökat engagemang, vilket i sin tur kan bidra 

positivt till bygdens utveckling (svenska Landsbygdsnätverkets nyhetsbrev Nytt från 

Landsbygdsnätverket nr 4/2011). 

 

Hållbar utveckling 

”Om vi i stället för att slänga mat, skulle kunna distribuera den till de behövande, 

hade vi mat för alla 9 miljarder år 2050 utan problem.” 

Agronomen och jordbrukaren Mikael Jern om att undersökningar i USA och 

Storbritannien visar att hela 25 procent av all mat i västvärlden hamnar direkt i 

soptunnan från hemhushåll, restauranger och butiker (Hufvudstadsbladet 29.3.2011). 

 

”Jordens öde för de kommande miljoner åren avgörs under de närmaste 

decennierna. Och de kommande generationerna skall prisa dem som agerar i tid.” 

Professorn i regionalvetenskap vid Vasa universitet Hannu Katajamäki som menar att 

om man respekterar hållbar utveckling, blir världen bättre och säkrare (Vasabladet 

3.4.2011). 

 

”Varje gång vi köper en vara i affären avger vi samtidigt vår röst.” 

Anna Alm, sektoransvarig för ekologisk produktion vid NSP och blivande ekobonde 

på Mörby Gård i Pojo, i paneldebatten under Slow Food Festival (1–2.10.2011). Alm 

menar att vi skall fundera över hur vi vill att samhället skall producera den föda vi alla 

behöver och på så vis kan vi göra sunda val i butiken (Landsbygdens Folk 7.10.2011). 

 

Invandring 

”Invandringen har skapat enormt mervärde i Närpes. Utan invandrarna hade 

företag varit tvungna att flytta härifrån på grund av brist på arbetskraft.” 

Lilian Ivars som leder projektet Delaktig i Finland. Allt vi inte mött är vi rädda för, 

men när människor möter varandra minskar fördomarna, menar Ivars i Närpes som var 



med redan 1988 och tog emot de första kvotflyktingarna (Hufvudstadsbladet 

3.4.2011). 

 

”Varför ska man räkna ut det?” 

Landskapsdirektören för Österbottens förbund Olav Jern om att vissa, som har 

engagerat sig i invandrardebatten, vill räkna ut vad invandringen kostar Finland, vilket 

är förkastligt och leder snabbt till att någon tycker det är ändamålsenligt att beräkna 

vad andra grupper kostar. Arbetskraftinvandringen har haft en särskilt stor betydelse 

på landsbygden och dess näringar, och sällan behöver arbetskraftsinvandrarna på 

landsbygden genomgå ett dyrt utbildningssystem (Landsbygdens Folk 3.6.2011). 

 

Kommun och -reform 

”Behövs kommuner om de inte kan ge service?” 

Nina Smeds om att Sottunga behöver hjälp, Finström behöver hjälp men får inte och 

att Kökar dessutom ser ut att snart behöva hjälp. Det handlar om åländska kommuner 

som inte har pengar till att sköta sina åtaganden (tidningen Nya Ålands nätupplaga, 

20.02.2011). 

 

Hur stor bör en kommun vara? ”Mänsklig storlek.” 

Den dåvarande förvaltnings- och kommunminister Tapani Tölli som under 

huvudanförandet på seminariet Närdemokrati i byn – direkt och representativ i 

Helsingfors 9.2.2011 citerade den tidigare region- och kommunministern Hannes 

Manninen, när han tillfrågades om hur stor en kommun bör vara. Med detta svar 

menade Manninen att man kan påverka. Då är även gemenskapen stark och det är inte 

tvång att delta, men det finns möjlighet och man arbetar hårt för det egna området 

(Vasabladet 26.2.2011). 

 

”Kommun- och landskapsgränser har blivit murar för tanken.” 

Förre ministern och bl.a. ordförande för Nordiska ministerrådets Gränshinderforum 

Ole Norrback om det negativa med gränser, inte bara för tanken utan också praktiskt. 

För t.ex. en riksdagsledamot är inte mantalsskrivningsorten viktig och trots det mer 

internationella samhället, kvarstår även de nationella gränserna som kraftiga hinder 

(Vasabladet 17.3.2011). 

 

”Alla i Finland tror att allt skall vara jävligt stort.” 

Den tidigare riksdagsmannen och justitieombudsmannen Jacob Söderman om att vi i 

Finland skall ha stora kommuner. När Söderman bodde i Frankrike och cyklade, även 

på den tyska sidan, så behövde han inte trampa många gånger innan han var i en annan 

by, kommun eller stad (webbplatsen svenska.yle.fi, 12.4.2011). 

 

”Om jag fick bestämma skulle jag välja time out.” 

Professorn i kommunalpolitik vid Tammerfors universitet Arto Haveri om att en 

kommunreform är arbetskrävande och har omfattande verkningar, så det lönar sig inte 

att handla oöverlagt. Man borde åtminstone föra en ordentlig diskussion om hur vi 

önskar att kommunernas roll skall utvecklas i framtiden. Idén om den kommunala 

självstyrelsen har redan en tid varit bortslarvad (webbkolumn 14.9.2011 på 

Kommunerna.net). 

 

”Att med god argumentation spjärna emot reformplanerna skall inte stämplas som 

bakåtsträveri. Tvärtom borde regeringen i stället för att enbart predika sin realism, 



inse att motstånd kan vara en god garanti för att slutresultatet blir något bättre än 

ett hastverk.” 

Henrik Stenbäck i Vasabladets ledare om att professor Krister Ståhlberg vill uppfatta 

politiska realiteter till den grad att det blir en onödig bugning för makten. Ståhlberg 

föreslår tre starka svenskspråkiga kommuner i Svenskfinland (Vasabladet 15.10.2011). 

 

”Det finns inga belägg för att en sammanslagning utan ökade ekonomiska resurser 

leder till ökad service. Snarare pekar utgången till det motsatta, d.v.s. försämring.” 

Professor Jan Sundberg som medverkar i boken Kommunala folkhemmet – 

Uppbyggnad, de gyllene åren, nedmontering. I en featureartikel för Magma redogör 

han för de lärdomar vi Finland borde dra av kommunreformerna i Sverige 

(tankesmedjan Magma hemsida, http://magma.fi/tema/laerdomar-fran-de-stora-

kommunreformerna-i-sverige). 

 

Landsbygd 

”Landsbygden är det pumpande hjärtat som håller oss vid liv”. 

Den tidigare utrikesministern Alexander Stubb under inledningsanförandet för det 

andra seminariet om landsbygdens nuläge, Maaseutu Nyt, 21.1.2011 i Uleåborg. Stubb 

ansåg att en sund landsbygd utgör en förutsättning för en sund stad 

(http://www.landsbygd.fi/sv/). 

 

”Lokala Leader-liknande initiativ förblir centralt i landsbygdsutvecklingspolicyn. 

Vårt mål är inte endast att stärka sådana initiativ, utan också att sprida dem så 

mycket som möjligt i organiserandet och strukturerandet av lokalt jordbruk och i 

utvecklingen av lokala produkter.” 

Kommissionären för EU:s jordbrukspolitik Dacian Cioloş i ett öppningsanförande (på 

video) under en tilldragelse för nya LAG:s 19-20.1.2011 i Bryssel (fritt översatt från 

nyhetsbrevet RUR@L News – EN RD Newsletter, februari 2011). 

 

”Visst behöver vi städer där administration och funktioner koncentreras, men ökad 

BNP skapas inte i städer. Den skapas i skogen, på gårdar, i växthus, av 

entreprenörer och i exportföretag.” 

Riksdagsledamoten Mats Nylund som bl.a. såg en ideologisk kamp i senaste 

riksdagsval, en kamp mellan stad och landsbygd (Vasabladet och Österbottens Tidning 

21.2.2011). 

 

”Livet på landet och ”Leaderskap” förutsätter en blandning av galenskap, 

innovationer, nyfikenhet och kunskapstörst.” 
Vice ordföranden för Landsbygdens utvecklingsförening SILMU rf Gunilla Holmberg 

om att vi behöver olika modeller för boende, arbete och miljö, samt att vi behöver 

kreativitet, solidaritet, respekt och tolerans för att bli goda världsmedborgare och goda 

grannar i egen by (ledaren för Hanke @ Lande – Infoblad om landsbygdsutveckling 

2011). 

 

”De miljöer som går framåt, är ofta miljöer där kvinnor trivs.” 
Professorn vid Umeå Universitet Lars Westin som tror att nyckeln för en bygds eller 

orts överlevnad är att just de unga kvinnorna (ur Sveriges Radios P1-program Kluvet 

Land, http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=4091&artikel=4582916). 

 

”Man hamnar i offerträsket fullständigt.” 
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Riksorganisationen Hela Sverige ska levas vice ordförande Inez Abrahamzon om 

konsekvensen av schablonbildens felaktiga syn på glesbygdsbon. Ett offer är en bra 

roll att vara kvar i, men när det gäller utveckling och framtid är den fullkomligt 

befängd. Det finns ju ingen människa som vill vara ett offer (Sveriges Radios P1-

program Vetandets värld, http://sverigesradio.se/sida/spelaren.aspx). 

 

”Lägger man ner skolan så påbörjar man nedläggningen av lokalsamhället.” 

Cecilia Andersson som jobbar med projektet Små skolor i utveckling på 

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva (Sveriges Radios P1-program Tendens, 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3381&artikel=4783390). 

 

Politik 

”Skandaler är ett rimligt pris för en levande demokrati. Därför förtjänar politiker 

som solkats av skandaler en ny chans.” 

Arja Alho, själv med lång karriär som politiker bakom sig, menar att skandaler är 

mediernas drivmedel men de spelar även en roll för demokratins funktionsduglighet 

genom att lyfta fram missförhållanden som inte annars skulle tas upp till diskussion 

(Vasabladet 29.1.2011). 

 

”Befrämjare av rättvis regionutveckling, förenen eder.” 
Professorn i regionalvetenskap vid Vasa universitet Hannu Katajamäki som skrivit ett 

regionpolitiskt manifest om att Finland skall byggas nerifrån uppåt. Varje 

lokalsamhälle har rätt att utvecklas på sina egna grunder (Katajamäkis blogg, 

http://blog.uwasa.fi/aluekehitys/aluepoliittinen_manifesti/). 

 

”Valet 2011 är framför allt de urbana betongförorternas och den djupa 

landsbygdens protest mot att inte längre beaktas.” 

Peter Ehrström som menar att det finländska samhället står inför en vattendelare. 

Antingen väljer man att tona ner den nyliberala politiken och i högre grad fördela 

välstånd och sålunda neutralisera missnöjet, eller så kör man på och bygger ut 

Ojämlikhetsfinland och banar väg för Sannfinländarna som största parti i nästa val 

(Vasabladet 26.4.2011). 

 

”I framtiden behöver vi beslutsfattare som förstår hur viktig dialogen mellan 

representativ och direkt demokrati är.” 
Professorn i regionalvetenskap vid Vasa universitet Hannu Katajamäki om att 

placebodemokrati inte behövs, alltså direkt demokrati med liten behörighet 

(Vasabladet 29.4.2011). 

 

”Landsbygden är ett ypperligt instrument för lyckopolitik. Där finns ett 

välfärdsöverskott som räcker till för fler än dem som bor på landsbygden i dag. 

Urbaniseringen torde ha passerat sin höjdpunkt, åtminstone som attityd.” 

Konsumtionssociologen Riitta Nieminen-Sundell i Jubileumsfonden för Finlands 

självständighet Sitras meddelande i en Landmärken-barometerundersökning och 

författare till publikationen Maisema on, työ puuttuu (Sitras meddelande 18.5.2011). 

 

”Det primära målet är att upprätthålla ett nätverk av byar som har beredskap att 

fungera som säte för näringsverksamhet och som har kraft att producera tjänster åt 

invånarna. Redskapen för framåtskridandet kan bestå av landsbygdspolitiska 
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utvecklingsinstrument och lokala aktiviteter, boendeverksamhet och 

byplanläggning.” 

Ur kanslichefen för miljöministeriet Hannele Pokkas tal under Seminariet för 

skärgårds-, kust- och insjöfrågor 6-7.6.2011 i Malax (arbets- och näringsministeriets 

hemsida, http://www.tem.fi/?l=sv&s=4363). 

 

”Det här kräver mod, men vi har en plikt att få Finland i ett sådant skick att service 

finns tillgänglig oberoende av var man bor .” 

Statsminister Jyrki Katainen (Saml) som talade inför partikolleger under 

riksdagsgruppens sommarmöte och uttalade sitt stöd för kommunförnyelsen med 

starka primärkommuner (Hufvudstadsbladet 2.9.2011). 

 

Vindkraft 

”Vindkraften är inte att räkna med när ”isprinsessan kommer vandrande över 

isen”.” 

Miljöfilosofen Hans Rosing som anser att tack vare kärnkraften och stenkolet har vi 

ändå värme, ljus och industriproduktion när ”midvinternattens köld är hård”. Rosing 

motsätter sig inte vindkraft i ur miljösynvinkel redan förstörda hamn- och 

industriområden eller längs motorvägarna, men nog om man bygger nära 

nationalparker, i områden med sommarstugebebyggelse, i natursköna områden med 

rikt fågelliv, speciellt stora rovfåglar, och i områden viktiga för fisket (Vasabladet 

4.1.2011). 

 

”Ingen behöver längre tala om ”Nimby” (not in my back yard – inte på min 

bakgård). Med planerade vindkraftverk som kan börja räknas i tusental gäller det 

nu allas vår gård .” 
Tom Forsman i Vasabladets ledare om att vindkraften är något av det allra viktigaste 

att diskutera i Österbotten just nu, och där det mest angelägna i detta skede är att 

någon håller greppet över helheten, med invånarnas mandat (Vasabladet 12.7.2011). 

 

 

VAD HAR HÄNT? 

Skriv ner några rader om vad som är på gång i er region eller organisation och som kan vara 

av allmänt intresse för alla! 

 

Nyhetsbrevet, som utkommer en gång i veckan med Svenska temagruppen (SveT) inom 

Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (YTR) som samarbetspart, sänds till Byaservice 

samarbetsgrupp, nyckelpersoner d.v.s. de som representerar Byaservice i olika centrala 

organ, projektledare som jobbar inom Byaservice, de lokala aktionsgrupperna, de regionala 

byaföreningarna och till olika personer/organisationer med anknytning till 

landsbygdsutveckling. Alla som har något att informera om, skickar in sina bidrag till e-

mailadress: kenneth.sundman@studiecentralen.fi. Skriv mycket kort och undvik bilagor. 

Hänvisa hellre till webbsidor för mer info. 

 

Nyhetsbrevet kan även läsas på Svensk Byaservice hemsida, www.bya.net. Vill du komma 

med på vår sändlista, sänd då mail till adressen kenneth.sundman@studiecentralen.fi. Ifall 

någon inte vill ha Nyhetsbrevet i fortsättningen, meddela till samma e-mailadress ovan. 
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