
Växthusproducent, projektet ”InnoVäxthus”  
behöver din hjärnkraft för näringens utveckling!

Växthusbranschen i Österbotten saknar ett effektivt sätt att involvera 
växthusproducenter i planeringen av målsättningar, teman och för-
verkligandet av utvecklingsarbete och forskning som skulle stöda 
näringens utveckling. Det behövs ett lätt, flexibelt och ekonomiskt 
sätt att organisera innovationsverksamheten inom växthusnäringen, 
därför har Österbottens producentförbunds trädgårdsavdelning startat 
projektet InnoVäxthus.

Från tomatrike till innovativt 
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InnoVäxthus-projektets syfte är grundlig, 
gemensam lägesbedömning och problem-
formulering för att förstå växthusproduk-
tionens situation och den rådande inno-
vationsverksamheten – vad fungerar, vad 
fungerar inte och varför? 

Problemformulering i samarbete med 
många sakkunniga skall leda till omsorgs-
fullt utvalda, gemensamt godkända pilot-
projekt som skall gagna den österbottniska 
växthusnäringen och förverkligas 2017 och 
därefter.  

Växthusföretagare och andra som hör till 
växthusproduktionens leveranskedja är 
mycket välkomna och även nödvändiga del-
tagare i projektets gruppdiskussioner som 
inleds i april-juni 2016. 

Rekrytering av deltagare till processen sker i 
februari/mars, bland annat genom intervjuer 
samt olika andra former av informations-
spridning. 

Särskilt stora företag 
har förstått att deras 
innovationsförmåga 
numera är bland de 
viktigaste produk-
tionsfaktorerna.
 
Det finns plats  också 
för öppna innovatio-
ner som härstammar 
från  samarbete och 
kunskapsutbyte mel-
lan parter. Få inno-
vationer kan slå rot i 
praktiken utan något 
slags samarbete, väl-
fungerande nätverk 
och kommunikation.

Det  finns många 
typer av innova-
tioner, mindre och 
större, praktiska 
och strategiska. De 
kan gälla produkter, 
produktionsprocesser 
och organisation av 
arbete i företagen, 
marknadsföring och 
även  affärsmodeller i 
hela branschen.

FÖRNYELSE AV 
VERKSAMHET  
ELLER ARBETS-
SÄTT FÖR BÄTTRE 
KONKURRENS-
KRAFT

INNOVATION =



Deltagarna utvecklade ett nytt sätt att utbyta informa-
tion, lära sig  av  varandras växtskyddserfarenheter och 
utveckla och ta i bruk verktyg för bekämpning av vita 
flygare. Ett nära, väglett samarbete mellan växthuspro-
ducenter, rådgivare och forskare ledde till ett nytt sätt 
att tillsammans få fram nya synvinklar och lösningar på 
konkreta problem och testa lösningarna i praktiken.

Samarbetspartner
InnoVäxthus har knutit kontakter med Voimakas-projektet, som  
utvecklar nya affärsmodeller för hela trädgårdsbranschen i Finland 
(www.voimakas.fi) Det lokala Boden-projektet vid Yrkesakademi i  
Österbotten stöder InnoVäxthus i informationsspriding.

Förändringslaboratoriet är central metod i projektet
InnoVäxthus-projektet använder samma metod som Ansari-projektet, 
som förverkligades i Närpes 2011-2012. ”Ansari” fokuserade på växt-
skyddsproblem, medan ”InnoVäxthus” gäller hela innovationsverksam-
heten inom den österbottniska växthusnäringen.

Johan Prinsen, Christer Lillandt, Jan Granskog och Martin 
Sigg, bland andra, deltog aktivt i problemformuleringen i 
“Ansari” –förändringslaboratoriet. 



Kontakta projektledaren för att gå med i projektets Facebook-grupp. 
Gruppen är hemlig och kan bara ses av gruppens medlemmar.

Kontakt: projektledare, FD, DI Irene Vänninen 
Tfn 050-5932585, 
Irene.Vanninen@slc.fi 
(kontor vid Lantbrukssällskapet, Vasavägen 41, 64200 Närpes). 

Irene känner växthusbranschen genom sitt mångåriga arbete som 
forskare i växtskydd vid Luke (Naturresursinstitutet) och föregångaren 
MTT. Hon har hittills väglett tre förändringslaboratorier i trädgårds-
branschen.

Projektledaren som barnmorska
Projektledaren styr deltagande processerna 
och arbetar som barnmorska genom att stöda 
det kollektiva skapandet av lösningar till iden-
tifierade problem. Därefter ger hon stöd när 
lösningarna testas och befästs i praktiken under 
2017-2018 och hjälper till att söka finansiering till 
eventuella pilotprojekt.


