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Innehållet i veckans Nyhetsbrev 

 
• En tredjedel av en regions totala tillväxt förklaras av faktorer inom regionen visar 

forskning 
• Partierna fjärmade från kommuninvånarnas vardag visar studie 
• KSSR-processen stöttes och blöttes på Byaservice seminariedag 
• Konferens om fria metoder och lokal utveckling i Stockholm 
• POMO+ -projekt vill stimulera företagsamhet inom vård och omsorg – seminariedag 

ordnas 29.10 
• Dagens landsbygd presenterar sina produkter och service under ELMA 2007 – YTR 

och TOIMI-projektet med på mässan 
 
 
EN TREDJEDEL AV EN REGIONS TOTALA TILLVÄXT FÖRKLARAS AV 
FAKTORER INOM REGIONEN VISAR FORSKNING 
En del regioner försöker locka folk och investerare utifrån för att öka tillväxten, men enligt 
Wenjuan Li vid Umeå universitet är det även viktigt att förbättra villkoren för människor och 
företag som redan finns på plats. Forskaren Wenjuan Li visar i sin avhandling att minst en 
tredjedel av en regions totala tillväxt förklaras av faktorer inom regionen, som t.ex. 
företagsklimat, arbetsmarknad och vilken ålder och utbildning befolkningen har. Hur miljön 
närmast omkring företag och bostäder ser ut, är av stor betydelse för den regionala 
utvecklingen. Det är speciellt gynnsamt för företag att ha rätt så nära tillgång till leverantörer, 
kunder och konkurrenter (inom ca 1-5 km). För att trivas i ett bostadsområde är omgivningen 
inom en kilometer viktig, liksom att inte ha alltför långt till arbetet (upp till 50 km). Det är 
också positivt för tillväxten i en region att fler människor har hög utbildningsnivå och är i 
arbetsför ålder. I sitt arbete har Umeåforskaren Wenjuan Li studerat befolkning och företag i 
varje kvadratkilometer i hela Sverige, vilket hon gjort med hjälp av s.k. flytande referensytor 
inom 50 km från varje ruta, oberoende av administrativa indelningar, som exempelvis 
kommuner. Avhandlingen, Firms and People in Place – Driving Forces for Regional Growth, 
baserar sig på en databas med detaljerad lokaliserad information om individer, företag och 
fastigheter. Disputationen ägde rum senaste fredag (12.10) vid Umeå universitet. Under 
webbadressen http://www.forskning.se/servlet/GetDoc?meta_id=92452&category=0 kan hela 
pressmeddelandet från Umeå universitet läsas. 
 
PARTIERNA FJÄRMADE FRÅN KOMMUNINVÅNARNAS VARDAG VISAR STUDIE 
På uppdrag av Tankesmedjan e2 har en studie, Kunnallinen vai kunnollinen kansanvalta?, 
kartlagt hur finländarna ser på kommundemokratin – om de är nöjda med sin hemkommun, 
hur de ser på maktutövning, kommuninvånarens roll och möjlighet att påverka, varför de 
väljer att vara med och påverka eller låter bli att delta, samt hur mycket de vet om 
informationssökning och partierna. Ur studien framgår bl.a. att finländarna inte känner till 
vilken roll partierna har inom politiken på kommunnivå eller vad deras lokalföreningar kan 
erbjuda kommuninvånarna. Majoriteten (78 %) bedömde att partiernas verksamhet ligger för 
långt ifrån kommuninvånarnas vardag, även på kommunnivå. Mer än varannan (57 %) anser 
att ”partiernas lokalföreningar borde delta i mer frivilligt arbete till förmån för sina 



medlemmar och övriga kommuninvånare. Däremot är finländarna förvånansvärt nöjda med 
sin hemkommun, nio av tio (86 %) ger sitt bostadsområde vitsordet ”god”. Över hälften (58 
%) är även nöjda med utbudet av tjänster i hemkommunen. Men majoriteten (61 %) av de 
tillfrågade bedömer att kommuninvånarna har för lite makt. Tre av fyra (77 %) ungdomar 
anser att de skulle bli mer intresserade av att delta i politiken, ifall det skulle finnas en 
möjlighet till effektiv påverkan. I studien granskas Internet-demokratin ur olika synvinklar, 
t.ex. så tror så många som nio av tio (90 %) att röstning via nätet skulle höja valdeltagandet 
bland unga. En viktig observation är att sex av tio (59 %) finländare, som klassificerar sig 
som ”sovande” väljare, bedömer att de skulle bli mer aktiva om de skulle kunna rösta via 
Internet, i lägre åldersgrupper betydligt fler. Det är således skäl att ta till sig dessa resultat när 
man tar i beaktande att valdeltagandet sjunkit under en längre tid och att de som låter bli att 
rösta ofta har åldern gemensamt. Mer undersökningsresultat finns att läsa under webbadressen 
http://www.e2.fi/index.php?contentid=13&uid=20. 
Studien baseras på insamlat material under tiden 18.5-25.7.2007 från 850 finländare. 
Förutom traditionella bakgrundsvariabler (kön, utbildning, parti o.s.v.), analyserades svaren 
bl.a. utifrån om den tillfrågade röstade i förra kommunalvalet eller inte och om den 
tillfrågade anser sig vara en säker, rörlig eller sovande väljare. Undersökningen har utförts 
av Karina Jutila, Pentti Kiljunen och Peter Ekholm. 
 
KSSR-PROCESSEN STÖTTES OCH BLÖTTES PÅ BYASRVICE SEMINARIEDAG 
Med den diskussionsväckande teaterföreställningen En vacker dag i Abborrlund inleddes 
Svensk Byaservice diskussions- och idédag i Helsingfors i måndags. Riksdagsledamoten och 
Folktingsordföranden Ulla-Maj Wideroos gav för sin del syn på de finlandssvenska 
strukturerna som står inför nya utmaningar genom kommun- och servicestrukturreformens 
(KSSR:s) inverkan på svenskan och svenska regioner inom landet. Hit hör att vi i Finland har 
en av de mest åldrande befolkningarna i Europa och att arbetskraftsbristen tilltar i landet. Vi 
är inte heller bra på att långtidsplanera. Däremot är inte storleken på en kommun avgörande. 
Enligt Wideroos följs KSSR-processen, som är bara är i början, av nästa stora steg – 
statsandelsreformen. Det gavs också visioner om framtiden, samt hölls grupparbeten med 
presentationer. Det nya landsbygdsnätverket fanns även på plats. Päivi Kujala, chef för 
landsbygdsnätverksenheten, och Hans Bergström, nyutnämnd nätverksombudsman för särskilt 
svenskspråkiga regioner, gav en överblick över nätverkets roll och nuläge. 
 
KONFERENS OM FRIA METODER OCH LOKAL UTVECKLING I STOCKHOLM 
Den 8 november ordnas en konferens i Stockholm om erfarenhetsutbyte för lokalutveckling, 
Fria metoder – befrielse för lokal utveckling för landsbygd och storstad! Som föreläsare 
deltar bl.a. vice ordföranden för Riksorganisationen Hela Sverige ska leva, Inez Abrahamzon, 
som talar om passion, vision och handling, medan Peter Backas, representerande Metodcenter 
i Vasa, ämne handlar om att identifiera och analysera metoder. Seminarierna som ordnas är 
Open Space, LEA, Social redovisning, Socialt företagande, Lokala spelregler, Ekologisk 
samhällsplanering för hållbar utveckling, Ideell förening, Kreditgarantiförening och 
Hållbarhetsredovisning. Det sistnämnda seminariet hålls med Claes Becklin från 
Studieförbundet Vuxenskolan. Arrangörer är Hela Sverige ska leva, Coompanion, 
Studieförbundet Vuxenskolan och ABF. För mer information och anmälan, som skall göras 
senast 1.11, gå in på webbadressen http://www.bygde.net/file.php/fs/BvBW2KGKrICPThAS-
2xq4FcqRPY08mpxHQhxoN7Fkxj3EJJCz6TrAVIfyv5vHiSc.pdf?target_filename=Bilaga+1
7.3+reklam_konferens_071005.pdf. Man kan läsa mer om Fria metoder på webbadressen 
http://www.friametoder.se/. 
Metodcenter har, med Svenska folkskolans vänner som utgivare, utkommit med boken 
”Metodantologi – tankar bakom pedagogiska metoder”, i vilken man försöker finna en 



metanivå, en filosofisk grund för Metodcentrets pedagogiska utvecklingsarbete. Antologin 
finns tillgänglig hos Metodcenter, marina.lindell@methodcentre.com. 
 
POMO+ -PROJEKT VILL STIMULERA FÖRETAGSAMHET INOM VÅRD OCH 
OMSORG – SEMINARIEDAG ORDNAS 29.10 
I Finland är 33 procent av företagarna kvinnor, vilket är en stor andel med europeiska mått 
mätt. Målsättningen är emellertid att ytterligare öka deras andel genom att underlätta kvinnligt 
företagande med bl.a. ökad rådgivning och information som gynnar kvinnligt företagande. 
Inom sektorn välfärdstjänster yppar sig en utomordentlig framtid för såväl kvinnliga som 
manliga privatföretagare. Inom det här området arrangerar Studiefrämjandet i Österbottens 
POMO+ -projekt Bättre metoder och modeller – Välfärdstjänster och goda exempel en 
seminariedag, Lev Ditt Liv, i Närpes 29.10 för stimulerade av företagsamhet inom vård och 
omsorg. Under seminariet får man bl.a. ta del av föreläsningar som Kommunens roll, Vården 
och utbildning, samt Att skapa sin egen arbetsplats. Ytterligare kommer Ulla-Maj Wideroos 
att ge sin syn på framtiden och så presenteras näringslivscentralerna i Österbotten. 
Seminariedagen avslutas med Forum teater – ny form av interaktiv Workshop, där publiken 
inviteras till dialog och deltagande genom den fria professionella teatergruppen Martin 
Mutter. För mer information och anmälan (senast 22.10) gå in på webbadressen 
http://www.pomo.osterbotten.fi/svenska/aktuellt/arkiv/seminariearkiv/artikel-12235-
5513.html. 
Som en fristående fortsättning ordnas seminariet Våga drömma 14.11 i Vasa med Mark 
Levengood som inspiratör. Information om föreläsningen finns under webbadressen 
http://www.pomo.osterbotten.fi/svenska/aktuellt/arkiv/seminariearkiv/artikel-12235-
5514.html. Anmälan görs även här senast 22.10. 
 
DAGENS LANDSBYGD PRESENTERAR SINA PRODUKTER OCH SERVICE UNDER 
ELMA 2007 – YTR OCH TOIMI-PROJEKTET MED PÅ MÄSSAN 
Under ELMA-mässan, som hålls den 23-25 november i Helsingfors mässcentrum, har man 
möjlighet att träffa representanter för Landsbygdspolitikens samarbetsgrupp YTR, som finns 
på mässan i avdelning 5 b 21 tillsammans med Suomen Kylätoiminta ry:s – Byaverksamhet i 
Finland rf:s projekt TOIMI. Under mässan kan man bl.a. ta del av läckra livsmedel och ren 
ekologisk mat, turism och äventyrsprodukter, landsbygdens utveckling och lokal verksamhet, 
samt våra kära husdjur. Gästande landskap är Satakunda. Uppgifterna är hämtade från 
hemsidorna för YTR och Suomen Messut och finns under webbadresserna 
http://www.maaseutupolitiikka.fi/ respektive http://www.finnexpo.fi/exhibition.asp?Id=1507. 
 
 
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 utkommer en gång i veckan och 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 byaorganisationerna 
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@ssc.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@ssc.fi. Ifall någon inte vill 
ha Nyhetsbrevet i fortsättningen, meddela till samma e-mailadress ovan. 


