
Österbotten behöver:

Nya Ekosystem
Nytt Ekosystem betyder inte i detta 

sammanhang Ekologiska system 
utan nya Ekonomiska system-

funktioner. Alla framgångsrika regioner 
i hela världen bygger på en samverkan 
mellan många företag/företagare s.k. 
kedjor av värdeskapare: investerare, lo-
gistik, producent, finansiärer, innovatö-
rer och entreprenörer.
Framgång skapas allt mindre med stöd 

och hjälp till enskilda företag.
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Trots att Österbotten inte är sämst i 
klassen i Finland fortsätter den akuta 
avfolkningen i småkommunerna 2018

Det är bara Vasa som drar en positiv 
befolkningsutveckling (med spillover till 
Korsholm och Malax och dessutom na-
turligtvis Larsmo av kända skäl).
Befolkningsutvecklingen är akut i Öst-

erbotten pga att det är det största en-
skilda hotet språkligt. Svenskspråkiga 
flyttar utomlands och återvänder inte i 
samma grad. Och det är småkommu-
nerna som inte kan motverka utveck-
lingen! Städer och regioner med gott 
ekosystem kan!

Som exempel kan 
nämnas att Wasa 
Innovation Center 
har utarbetat ett 
nytt Ekosystem 
koncept för byg-
gindustrin i Öster-
botten. Byggande 
av hus sker inte i 
städer utan med 
fördel på ”vischan”. 
Kopplar man ihop 
CLT kunnandet i 
Alajärvi med Skaala 
tekniken för fönster 
samt Simon Ele-
ments 3D printing och med en ny Öster-
bottnisk byggprocess (ala Kristian Ves-
ter) så skapar vi ett nytt totalkoncept för 
ett överlägset (åtminstone i förhållande 
till Parisavtalet och CO2 målsättningar-
na) byggande i Europa och världen. Det 
kunde bli ett nytt Nokia. Och behöver 
bara sammanfogandet av Ekosystemet 
dvs sammanfogandet av kunnandet i 
olika företag - oberoende av kommun-
gränser. (Inte nya triple helix /quadrup-
le helix som EU projekten upptar tiden 
med)
 Tyvärr låser kommunstrukturerna fast 

sig vid bolagen i kommunen. Och nä-
ringslivsrådgivaren i en kommun är däri-
genom halvt ute i skapandet av verkliga 
nya utvecklingsmöjligheter. Ecosystem 

kan bara byggas 
på regional grund 
(där diskussionen 
bör handla om mer 
än skarvar och var-
gar!)  . Det är dags 
att rita om kartorna 
och följa värdeked-
jor och näringslivs-
mönster i stället för 
kommungränser. 
Partikanslierna ger 
inga svar heller och 
marknaden skapar 
inte dessa ekosys-
tem automatiskt av 

sig självt.
 Det finns en ihållande gammal tradi-

tion att analysera enskilda företags be-
tydelse mest ur deras bokslutsrapporter. 
Dessa ger en svag grund för att bedöma 
bolagets ekosystemfunktion, potential 
och den typen av både utvecklingsmöj-
ligheter och samhällsroll. T.ex. skapar 
ett industriföretag 2-3 arbetsplatser ut-
över sina egna (med underleveranser, 
logistik, råvaror etc.) medan serviceföre-
tag (konsultbolag, cafeterior etc.) över-
lag bara omfördelar konsumtionspeng-
arna från ett ställe till ett annat.  
 Nya Ekosystem borde skapas i Öst-

erbotten inte bara bland företagen utan 
även för turismen, kulturen och facilite-
ring av innovationer. 
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Redefining modern life

63%
American executives surveyed who would 
build ecosystems to disrupt their industry.

av Amerikanska chefer som tillfrågats kan 
tänka sig bygga ekosystem trots att det kan 
splittra deras bransch.

77%
Business leaders surveyed in the United 
States who agree current business models 
will be unrecognizable in the next 5 years. 
Ecosystems will be the main change agent.

av företagsledare som tillfrågats i USA, 
håller med om att nuvarande affärsmodeller 
inte kommer att vara igenkännbara om 5 år. 
Ekosystemen kommer att vara den drivande 
förändrande kraften.


