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Tolk 1 [00:00:06]: ...där vi kommer att presentera resultatet från det här treåriga projektet. 

Jag är Leena Välimaa från Yrkeshögskolan i Lappland, i Rovaniemi och jag är projektchef för 

det här projektet och idag fungerar jag som ordförande för det här webinariet. Det här är 

webinariets program som ni ser nu. Under två och en halv timme så kommer vi att få höra 

erfarenheter från klientorganisationen. Carina Ståhl berättar om det från 

samordningsförbundet i Sverige. Sedan får vi höra erfarenheter från affärsverksamhet och 

tjänstepiloter. Det är Gunilla Johansson som berättar om det. Hon kommer från Luleå 

tekniska universitet. Efter det så får vi höra om ekonomisk utvärdering av naturbaserade 

tjänster och SROI-utvärdering. Det är Martta Ylilauri från Vasa universitet och Jeanette 

Johansson från Luleå tekniska universitet som berättar om det. Sedan kommer vi att ha en 

paus svensk tid 9.40, finsk tid 10.40 och efter det så har vi affärsmodeller för naturbaserade 

tjänster och det är Satu Välijärvi från yrkeshögskolan i Uleåborg som berättar om det. Sedan 

har vi projektets mångsidiga material som presenteras för oss och det är Heli Siirilä och 

Sanna Winblad som kommer hålla i trådarna för det. De kommer då från Vasa universitet 

och från Yrkeshögskolan i Lappland. Sedan kommer vi att få höra från finansiären, Anna-

Mari Ruisniemi från Länsstyrelsen Norrbotten. Sedan så kommer jag att prata om framtiden 

för naturbaserade tjänster. För de flesta av er är projektet redan bekant. Ni har varit med 

säkert på våra tillfällen förut, men några korta: alltså, vi hade ju som mål att utveckla 

samverkan mellan entreprenörer inom naturresursbranschen och aktörer inom offentlig 

verksamhet, som social hälsovård och pedagogiska sektorn och utveckla gemensamma 

affärs- och servicemodeller som är särskilt anpassade till de nordliga förhållandena. 

Finansieringen kommer från Interreg Nord, Lapplands förbund i Finland och Region 

Norrbotten i Sverige. Vi har samarbetat med Yrkeshögskolan, Uleåborgs yrkeshögskola, Vasa 

universitet och Luleå tekniska universitet. Då kan vi gå vidare till första presentationen. Vi 

får höra om erfarenheter från klientorganisationen. Det är Carina Ståhl– det står Åsa 

Snårbacka i– på bilden, men det är inte Åsa som är här med oss idag utan det är Carina. 

Varsågod Carina. 

 

Talare 1 [00:03:23]: Jag hoppas att ni hör mig. Jag vill börja med att tacka för att vi får vara 

med och dela erfarenheter och berätta hur vi har upplevt det här samverkansarbetet. Innan 

jag går in på det så tänker jag göra en liten kort överflygning och ge lite 

bakgrundsinformation till samverkansarbetet hos oss. Vi kan ta nästan bild. I Sverige så finns 

det en lag om finansiell samordning som förkortas FinSam och den trädde i kraft 2004 och 

samordningsförbundet Södra Norrbotten är då det nordligaste av de samordningsförbund 

som finns i dagsläget. Vi finns då i det nordligaste länet, Norrbottens län, och vi består då av 

myndigheterna Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Norrbotten och de fyra 

kommunerna Boden, Piteå, Luleå och Älvsbyn. Därtill så finns det ytterligare tio kommuner i 

länet som inte tillhör något samordningsförbund ännu. I Sverige så finns det i dagsläget ett 



80-tal olika samordningsförbund i 272 av landets 290 kommuner, så det är i flertalet av 

kommunerna som det finns ett samordningsförbund. Ett samordningsförbund finansieras då 

av medel som kommer från Sveriges riksdag och från parterna, det vill säga de här fyra – 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, regionen och en eller flera kommuner. Totalt rör 

det sig då om 678 miljoner per år i dagsläget som samordningsförbunden använder sig av. 

Ni ser finansieringen också där nere i figuren. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan 

som är statliga myndigheter finansierar då hälften och kommunen, eller kommunerna, och 

regionen finansierar då en fjärdedel vardera. Samordningsförbundet leds av en styrelse och 

det finns också alltid någon form av regional gruppering, en lokal samverkansgrupp i varje 

kommun om det finns flera kommuner och det finns också ibland styrgrupper för olika typer 

av insatser och andra typer av arbetsgrupper. Då kan vi ta nästa bild. Syftet med den 

finansiella samordningen är då att utveckla och förbättra välfärdsarbetet. Den här 

lagstiftningen är inte tvingande utan det är en möjlighet att använda gemensamma resurser 

hos de här fyra parterna på ett mer effektivt sätt, och också att samordna faktiska, praktiska 

insatser. Naturligtvis ytterst så handlar det om att bibehålla, återställa eller öka funktions- 

och arbetsförmågan hos personer, hos medborgare som har behov av en samordnad 

arbetslivsinriktad rehabilitering. Vi kan ta nästa. Målgruppen som samordningsförbundet 

arbetar med identifieras alltid lokalt, till exempel i kommunen eller i den region man arbetar 

med, men grundförutsättningen är att de individer, de deltagare som man arbetar med ska 

vara i behov av ett samordnat stöd från minst två eller fler av de här samverkande parterna. 

Om personen bara är i behov av en part, till exempel Arbetsförmedlingen, då ingår inte 

personen i den här målgruppen. Då kan man vända sig direkt till den enskilda myndigheten 

eller parten. Det finns ofta en komplex situation hos de här deltagarna som vi arbetar med. 

Det kan finnas psykiska, fysiska, sociala eller arbetsmässiga behov och förutsättningar som 

man behöver titta närmare på. Åldersmässigt så rör det sig om personer i ålder 16 till 64 år, 

så samordningsförbunden jobbar i princip inte med målgruppen barn utan det handlar om 

att det ska vara personer som har möjlighet att arbeta eller studera. Då kan vi ta nästa bild. 

Och visionen, som ni såg på tidigare bild också, det är ju att förbättra individens möjlighet 

till egen försörjning. Alltså, till arbete, till studier och till hälsa genom samverkan. Målet är ju 

förstås– även om vägen kanske kan vara krokig och det kan ta ett tag så är det långsiktiga 

målet alltid egenförsörjning, det vill säga arbete eller utbildning eller att personen kommer 

till rätt stöd, får rätt insats utifrån sina förutsättningar eller möjligheter. Nästa bild. Vad som 

är viktigt att tänka på, det är ju alla fördelar med samverkan. Allt det som samverkan 

möjliggör. Samverkan är ju en mötesplats, en arena för möten som kanske inte annars skulle 

ha skett. Asymmetriska möten, det vill säga möten på ett annat sätt mellan andra parter än 

man vanligtvis har. Samverkan öppnar också upp för en slags frihet i tänkandet och det finns 

större möjligheter att tänka bortanför de strukturer som ju alltid finns hos myndigheter. En 

viktig fråga som vi alltid säger till oss själva att vi ska ställa, det är "hur ska vi göra i stället?", 

när något kanske inte går som vi önskar eller vill, och den stora utmaningen som vi jobbar 

med varje dag, det är ju att hitta nya lösningar på gemensamma funderingar eller saker som 

vi behöver lösa. Goda relationer mellan parterna ger ju en benägenhet– det finns en lätthet 

i att sträcka ut handen till en annan part och hjälpa till med att lösa en situation kring en 

individ och medborgare. Förutsättningarna för allt det här, det är förstås att parterna, alla 

de som arbetar i samverkan – alltifrån handläggare till chefer – pratar med varandra i olika 



konstellationer. Då kan vi ta nästa bild. Någonting vi sedan ett år tillbaka försöker att arbeta 

väldigt strukturerat med i samordningsförbundet Södra Norrbotten, det är att ta till oss den 

danska BIP-forskningen och en viktig del i den danska BIP-forskningen är just att fokusera på 

samtidiga insatser vilket ju kan vara viktigt att lyfta fram just i det här fallet med Nordic 

NaBS. I forskningen så har man kunnat se att personens progression mot arbete eller studier 

är mycket mer effektiv och det går snabbare om insatserna är samordnade och samtidiga. 

Med samtidiga insatser menas alltid att ett stöd, en insats av social karaktär, av 

kompetenshöjande karaktär eller av hälsorelaterad karaktär alltid följs av en jobb- eller 

studiefokuserad insats. Precis på samma sätt så om man ger en jobb- och studiefokuserad 

insats så är den mest effektiv om den i sin tur följs av en social, kompetenshöjande eller 

hälsorelaterad insats. Det finns väldigt mycket spännande forskning kring det här, även kring 

handledarens inställning och tro på deltagaren, kring problematiken med att byta 

handledare eller kontaktpersoner och så vidare. Så för er som känner er intresserade av 

detta och vill veta mer så Googla gärna på den danska BIP-forskningen, eller hör av oss till er 

så kan vi guida er vidare. Då kan vi byta bild. För att ge en snabb överblick så har vi gjort en 

sammanställning över de insatser som precis har avslutats, som pågår eller som är på väg att 

starta i de fyra kommuner som ingår i samordningsförbundet Södra Norrbotten, det vill säga 

Luleå, Piteå, Älvsbyn, Boden och sedan har vi också gemensamma insatser. Insatserna kan 

vara av olika karaktär. Det kan vara beredningsgrupper som tar emot ansökningshandlingar. 

Det kan vara team som arbetar med deltagarna på olika sätt. Det kan vara team som är 

fokuserad mot unga personer som är hemmasittare eller som fokuserar på kvinnor med en– 

som inte är födda i Sverige och som kanske har utmaningar kopplat till det. Alla de här har 

då oftast en styrgrupp kopplat till sig och ett antal medarbetare och medarbetarna kommer 

då alltid från parterna, det vill säga från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, regionen 

eller kommunen. Vi kan gå vidare. Vad vi gjorde då med tanke på Nordic NaBS-projektet var 

att vi deltog i förberedande workshops. Våra deltagare fick kännedom om det här, vi gav 

information till dem på olika sätt. Spreds till medarbetare och företagen presenteras också 

för parternas handläggare och våra deltagare erbjöds då att delta i det här. Det står att 

parterna presenterar sig skriftligt och det gjorde de visserligen, men det var också så att det 

fanns ett fysiskt möte där de olika företagen presenterade sig både för varandra och för 

handläggare som både var på plats och som deltog digitalt. Då kan vi ta nästa bild. Det här är 

en sammanställning över de verksamheter som hade anmält intresse för att delta i den här 

piloten. Såvitt jag vet så var det inte alla av de här företagen som sedan gick i gång och 

faktiskt var med i piloten. Om jag förstått det rätt så de som deltog var då Morringens, den 

första där, och sedan var det Gröna hälsokrafter från Älvsbyn. Det var Alovita och det var 

Jössgården. Därtill tillkommer också ytterligare ett företag som befann sig långt norrut i 

Norrbottens län som inte ingick i vårt upptagningsområde. Då kan vi ta nästa bild. Och så 

här såg det ut med deltagandet. Det var då fem deltagare från insatsen MOA i Piteå som var 

på Jössgården. Vi hade en deltagare från MOA i Älvsbyn, MOA-projektet finns då i flera 

kommuner. Den gick då till Gröna hälsokrafter. Och tre deltagare från Steget fram i Älvsbyn 

gick till Gröna hälsokrafter. Dock ingen från Luleå. Då kan vi ta sista där, tror jag. 

Framgångsfaktorer och utmaningar. Bra aktiviteter. Väldigt bra med djur. Olika typer. 

Hästar, får, kaniner och att få vara ute. Att promenera, göra upp eld, laga mat och vi fick 

mycket positiva signaler från de deltagare som deltog. Man fick låna arbetskläder och en del 



handläggare från parterna hjälpte också till med att helt enkelt köra deltagarna till 

företagen. Det som var då utmaningar och det som var– kanske som vi vill skicka med inför 

kanske kommande utveckling, det är att vi gärna hade velat ha en tidigare information och 

mer tydlig information från företagen som vi hade kunnat dela med oss av till både 

medarbetare och till deltagare, men den kanske allra största utmaningen var då transporter 

till de här platserna där företagen fanns. Alla företag fanns utanför centralorten. Då tackar 

jag för det. Svårt att hålla tiden, helt klart.  

 

Tolk 1 [00:17:35]: Gunilla Johansson från Luleå tekniska universitet. Varsågod.  

 

Talare 2 [00:17:48]: Hej, jag heter Gunilla Johansson, är doktorand på LTU och den i 

projektgruppen som har varit med ute i de naturbaserade verksamheterna under 

pilottillfällen i Sverige. Nästa bild. Piloterna genomfördes från och med våren 2020 till och 

med hösten 2021. Pilotprocessen inleddes med en öppen ansökan från företagare och 

kundorganisationer, och sedan matchades lämpliga pilotpar utifrån ansökningar. Det var fler 

företagare än kundorganisationer som lämnade in ansökan. Sedan hölls ett inledande möte 

med företager, kundorganisation och någon i projektgruppen, och då planerades piloten vad 

det gällde mål, tidsplan, innehåll, kläder, måltider och säkerhet, och en skriftlig 

överenskommelse tecknades. Under piloten samlades feedback från alla parter. Ett 

frågeformulär användes för slutkunderna och där samlades totalt 288 frågeformulär in 

under piloterna. Företagare, kundorganisationer och projektaktörer fick frågor att utgå ifrån 

för att skriva fria reflektioner. Efter piloten hölls ett utvärderingsmöte där företagare, 

kundorganisation och projektaktör deltog. Där gick vi igenom feedbacken från slutkunderna, 

erfarenheter, framtida samarbeten och utvecklingsområden. Coronapandemin påverkade 

till viss del genomförande av piloter. I vissa fall anpassades innehållet eller gruppstorlek. En 

del piloter fick senareläggas och någon genomfördes virtuellt. I många fall gick det dock bra 

att genomföra trots pandemin på grund av att man vistades utomhus och naturligtvis 

påverkades sjukfrånvaro hos deltagare av pandemin. Nästa bild. Totalt genomfördes 18 

piloter. 13 i Finland och fem i Sverige. Mer än hälften av piloterna bodde i Finland och 

Sverige genomfördes i gårds- och djurbaserade verksamheter. De flesta övriga inom 

verksamheter i naturen, och en i Sverige inom trädgårdsverksamhet. Piloterna bestod av tre 

till sex besökstillfällen på två till fyra timmar per tillfälle och många slutkunder deltog varje 

gång, men en gång bara vid enstaka tillfällen. Frånvaron kunde bero på deras utmanande 

livssituation, sjukdom och pandemin. Slutkunderna var förskolebarn, låg- och 

högstadieelever, unga som behövde stöd, barn och familjer som lever under svåra 

förhållanden, unga vuxna i arbetsintegrerande insatser, vuxna med stressrelaterad ohälsa 

eller annan psykisk ohälsa, klienter inom missbruk och psykiatrisk vård, invandrare samt 

äldre personer med demens. Som ni ser är det deltagare genom hela livsspannen. Åldern 

varierar från sex år till 96 år. Nästa bild. Frågeformulären som slutkunderna fyllde i visade 

att de var mycket nöjda. De flesta ville delta i verksamheten igen och de flesta tyckte det var 

lagom långa besökstillfällen. Några få tyckte att det var för korta tillfällen. Det som beskrevs 

som extra positivt i svaren på öppna frågor var att vara med och ta hand om djur, och det 



som några tyckte var negativt var lukten från djuren eller när det var kallt väder. Nästa bild. 

Och kundorganisationerna var nöjda. De uppfattade att de naturbaserade verksamheterna 

var professionella och strukturerade, de upplevde att företagarna var lyhörda, flexibla och 

pedagogiska och att de tog hänsyn till hur deltagarna mådde och kunde bemöta oro och 

ångest. Några beskrivningar av hur personer från kundorganisationerna såg på sina 

slutkunder var en positiv känsla som höll i sig även efteråt, bättre än deras vanliga 

gruppverksamhet, ett ökat självförtroende och trygghet i gruppen, och att en del slutkunder 

började göra utflykter i naturen på annan tid, och en ökad självsäkerhet och tro på 

framtiden. De såg också att personerna i gruppen började prata med varandra på ett 

djupare plan i naturen under piloten än vid deras vanliga gruppverksamhet. Nästa bild. Och 

företagarna fick erfarenhet av att utveckla nya metoder och aktiviteter inom naturbaserade 

tjänster. De fick testa om servicemodellerna fungerade och fick erfarenhet av 

informationsutbyte, planering, utrustning, tidsschema och feedback. De fick feedback från 

kundorganisationens slutkund och projektaktörer. De fick också erfarenhet av oväntade 

situationer som kan uppstå och det var då inga allvarliga situationer utan att det– det 

handlade om att deltagarna inte hade meddelat frånvaro så att de visste in hur många som 

kom förrän de skulle sätta igång. Problem med transport och att en del deltagare kom i 

olämplig klädsel. De lärde att lyssna in slutkundens förväntningar och att det är viktigt att ha 

kännedom om deltagarna för att kunna anpassa aktiviteterna till deras förmåga. De fick 

också lärdomar om betydelsen av att paketera och beskriva tjänsterna tydligt så att 

kunderna förstår värdet av vad tjänsten innehåller och det förväntade resultatet. De såg 

utvecklingsmöjligheter som samverkan med offentlig verksamhet och såg att de behövde 

kunskaper inom marknadsföring. Nästa bild. Samarbetet fungerade bra mellan företagare, 

offentliga aktörer och deltagare från projektteamet, och viktiga faktorer för att piloterna 

blev lyckade var de här noggranna förberedelser och planeringar, till exempel av tider och 

transporter, och att det var viktigt med kontinuerlig dialog under pilotomgången för att 

skapa trygghet hos slutkunderna. Det var viktigt att sammanföra lämpliga 

kundorganisationer och företag beroende på slutkundernas behov och företagens 

kompetens. Kommunikation var som alltid viktigt, mellan företag och kundorganisation och 

sedan vidare till slutkunder. För företagen hade inte alltid slutkunderna kontaktuppgifter 

och då hade ju då kundorganisation ett stort ansvar i kommunikationen, och det var även 

viktigt att kommunicera tillbaka till företaget om slutkunden, till exempel, uteblivit vid något 

tillfälle. Nästa. Och sammanfattningsvis då fick slutkunderna nya upplevelser, erfarenheter 

och kunskaper, en ökad självförmåga och sociala färdigheter. Kundorganisationerna fick 

erfarenhet av hur naturbaserade tjänster fungerade för deras kunder och information om 

tillgången på de här tjänsterna. Företagarna fick utveckla sina affärsmodeller och byggde 

nätverk inom social hälsosjukvårds- och pedagogisk sektor. Kundorganisationen ville 

fortsätta köpa tjänster, men för majoriteten av dem var finansieringen och 

upphandlingsprocesser ett hinder. Tack, det var allt från mig.  

 

Tolk 1 [00:26:49]: Jeanette Johansson. Luleå tekniska universitet. Varsågod Jeanette. 

 



Talare 3 [00:27:08]: Okej, tack. Ja, jag kommer prata om social return on investment, alltså 

social avkastning på investeringar som har gjorts. Jag heter Jeanette Johansson och är 

professor vid LTU i redovisning och ekonomistyrning. Tillsammans med mig i det svenska 

teamet har också Päivi Juuso och Ossi Pesämaa som har jobbat och vi har också jobbat 

väldigt nära det finska teamet här för att börja förstå vad– hur kan man mäta saker och vad 

innebär värden. Nästa. Så det här med social return on investment, då vill man förstå vilka 

investerare som finns, vilka det är som är med och investerar i de här aktiviteterna och 

åtgärderna som både Carina och Gunilla har pratat om tidigare. Då handlar det om 

samhället, om företagen, organisationer som är med i myndigheter och också de här 

personerna som deltar i aktiviteterna och deras vänner, familj, släktingar. Så det här har ett 

värde på en massa olika sätt och man vill förstå då– kunna sätta fingret på vad de här 

värdena är. Nästa. Med den här– det här är en metod då som har utvecklats i England 2003 

– från 1996, ungefär så och det är att man tittar och försöker titta på– inte bara titta på det 

ekonomiska värdet som man gör traditionellt. Man tittar på avkastningar av investeringar 

bara i pengatermer, men här vill man också se de mjuka faktorerna. Blanda de mjuka och 

hårda faktorerna och försöka få någon slags mätetal som man kan jämföra på olika sätt 

mellan olika åtgärder. Så man vill kunna säga vad som är effektivt och vad som inte är 

effektivt och ofta gör siffror så att man rationaliserar det här. Nästa. Så det är en teknik då, 

ett verktyg att mäta det här och man kombinerar då både värden och kostnader och 

försöker sätta ihop det till en bild. Också att titta på vilka engagemang som finns bland 

intressenter och aktörer. Man involverar de som värde skapas för och som är med och 

skapar värde, och man tar och utvecklar en så kallad proxy då för– ett värde som kan vara 

jämförbart med andra insatser, till exempel. Det här kan man då gör i hela organisationer, 

projekt och mindre aktiviteter. Nästa. Vi utgår då från monetära värden i första steget och 

då kan det handla om att en person som är sjukskriven inte betalar in skatt till samhället. 

Samhället förlorar skatteintäkter. Personen som är inskriven får lägre inkomst, kan inte göra 

lika mycket som de brukar kunna göra annars och alla förlorar på det på olika sätt. Genom 

insatser då som gör att personen kommer tillbaka i arbete snabbare så kan man då spara 

pengar, minsta kostnaderna och så. Det är nummer ett. Sedan nummer två, då tittar man på 

det icke-monetära värdeskapande som Gunilla var inne på, att man ökar självkänslan till 

exempel. Att vara ute i naturen kan öka självkänslan hos en person. Det kan skapa livsglädje 

och välmående, och det här är ju saker som kanske inte är så lätt att mäta i pengar direkt, 

men man försöker förstå vad det är som skapar värde och så försöker man också göra det 

här utifrån alla de olika intressentgrupperna som är centrala och slå ihop det här värdet till 

ett enda värdeskapande. Nästa. Så genom den här metoden så gör man en slags karta för 

att förstå det här flödet och Martta kommer gå in lite mer och ge exempel på det snart. 

Nästa. Så metoden utgår från olika processer då. Först försöker man mäta de här effekterna, 

man försöker se vilken påverkan de har och så räknar man ut ett värde, ett SROI-värde då 

som man ska kunna jämföra och legitimera med. Sedan redovisar man det och förankrar 

det, går tillbaka till de som har varit med och tagit fram värdet, de personerna, 

slutkunderna, kundorganisationerna och företagen och säger "men stämmer det här?" 

Nästa. Den här metoden bygger då på sju olika principer och här var det felstavat ser jag. 

Intressenterna är centrala i det här, precis som jag var inne på, och man vill veta vad det är 

som förändras för de som deltar genom att erbjuda de här tjänsterna. Man försöker då ta 



bara med det som är relevant och mest väsentligt och det är viktigt att inte överdriva för då 

blir man inte trodd heller. Så öppenhet och transparens är centralt och också det här att 

validera resultatet. Nästa. Den här metoden kan ju användas både för att prognostisera och 

tänka "men hur skulle man kunna skapa värde genom att erbjuda den här typen av 

tjänster?" Vad skulle man göra och vilka värden skulle vara intressant för olika grupper? I 

det svenska fallet så har vi då gjort ett prognostiserande case för att ni ska kunna gå in och 

se hur ni ska tänka här när ni själva ska visa på era värden. Vilka monetära värden och icke-

monetära värden är centrala då. Så det har vi gjort då på den svenska sidan och den finska 

sidan då för att mer heltäckande kunna illustrera verktygets möjligheter. Då har vi då använt 

oss av ett mer retrospektivt fall baserat på utfall som skett och kontinuitet. Så nu räcker jag 

vidare till Martta.  

 

Tolk 1 [00:34:16]: Tack så mycket Jeanette. Jag är då Martta Ylilauri från Vasa universitet och 

jag har då jobbat med mellersta Österbottens social- och hälsovårds samkommun, Soite, 

och vi har då som målsättning att hitta en verksamhetsmodell via det här Green Care och 

SROI-analys, och göra systematisk utvärdering och att föra fram resultaten till en bredare 

publik så som nu då idag via det här webinariet. Sedan se på framtiden, hur man kan få med 

sig då de här och vi har då valt som objekt just det här Green Care, arbetsverksamheten 

inom Soite för att de redan då haft den här verksamheten i kraft och jobbar med det här ute 

på fältet varje dag. Och nu har vi då haft ett år som vi har då följt upp det här och Soite har 

haft den här Green Care– det är en servicesedel som de har alltså haft i bruk redan i några år 

och där kan då alltså klienterna med hjälp av den här servicesedeln hjälpa ett företag för 

arbetsverksamhet, ett företag som har lantbruk, de kan ha djur, de kan ha någonting som 

har att göra då med natur och trädgård. Eftersom efterfrågan har ökat på de här Green 

Care-servicesedlarna så har man också då haft ett behov att få med fler företag. Klienterna 

har upplevt det här som betydelsefullt och när man ser på det som en social habilitering så 

har man också märkt att klienterna verkligen har förbundit sig vid den här tjänsten. 

Valfriheten är också viktig. Tanja Witick inom projektet har fört fram det här många gånger, 

att det är ett sätt att, liksom, få med det här hur en person med funktionsnedsättning själv 

kan bestämma vad man vill göra på arbetsplatsen och vad har vi då haft för målsättningar 

för Green Care? Generellt sagt så har vi Green Care Finland som säger att Green Care är 

professionell verksamhet som är förknippat med natur och landsbygd och med det främjar 

man människors välbefinnande och livskvalitet, och då inom Soite så där är det social 

habilitering som är det centrala och man försöker stärka social förmåga och förhindra att 

man blir utslagen och man främjar delaktighet. Sedan så har vi då också en sådan här Green 

Care-kvalitet som alla de företagen ska följa och där säger man att man strävar efter att 

främja välbefinnande i samhälle, samfund, individen och att man tar i beaktande olika 

intressegruppers behov och att man försöker skapa mervärde som är socialt, ekologiskt och 

kulturellt, och också ekonomiskt så det här täcker egentligen, liksom, allting, men kan man 

mäta det här i pengar? Det var det vi började se på. Först kändes det att nu tog vi kanske 

lite– vi gick ut på för djupt vatten, att "vad har vi nu riktigt gett oss ut på? Vad har vi lovat?", 

men här ser vi en bild på sådana här flytdräkter och det har också– vi märkte i projektet att 

det här har hållit sig flytande, det här projektet med hjälp av alla de här olika partnerna som 



har varit med. Vi har alltså haft Heli Siirilä från Vasa universitet, Satu Välijärvi har varit med 

och Carolina Mäki och Leena Välimaa, Jeanette Johansson och Päivi Juuso. Sedan har vi 

också haft experter – Jukka Hoffren från Helsingfors universitet, Tanja Witick från Soite, 

Kirsti Sikkilä och Satu Kumpulainen från Green Care och – som har fungerat en lång tid som 

expert inom Green Care, och Nora Korhonen från Vasa universitet. En sådan här 

utomstående utvärderare, Jouni Kaipainen från Jyväskylä universitet. Vi började med att se 

vad som är de centrala intressenterna och vilken nytta får man, vilka kostnader medför de 

här för intressenterna och vad har vi då för... hur ska vi utvärdera hur betydelsefulla de här 

effekterna och påverkan är, och sedan då vad det blir för kostnader för. Alltså, vad har man 

för fördelar, vad har man för kostnader, det här mäter man och om det då går över ett så 

har man då mer fördelar i jämförelse då med kostnaderna. Det här är då det som är, liksom, 

det centrala– de centrala intressenterna för det här och vi hade väldigt många experter med 

från Soite och vi hade också sådana här serviceboendeenheter och vi hade stödföreningar, 

familjer, klienter själva som stödjer verksamheten och sedan har vi då 

utvecklingsorganisationer och politiska beslutsfattare. Vi hade mycket sådana här 

påverkansfaktorer. Det kom fram i alla möjliga olika intervjuer och möten som vi gjorde i 

början– jag kommer inte läsa upp allt det här, men ni ser att listan är lång. När det gäller 

individen så har vi sociala, fysiska, psykiska, kognitiva faktorer. Allt som påverkar livskvalitet, 

funktionsförmåga, allt det psykiska och fysiska välbefinnandet och hur den här 

verksamheten hjälper att man klarar sig själv och sedan när det gäller organisationsnivå så 

hur kan man då– hur Green Care kan hjälpa till att förbättra kvaliteten, innehållet, 

underlätta till exempel då transporter, påverka företagsverksamheten ute på landsbygden. 

Också mångfalden. Sedan vad vi har använt för metoder. Vi hade dokumentanalys där vi gick 

igenom rapporter som har skrivits ute i världen och i Finland och sedan så hade vi då 

tidigare utredningar som vi gick igenom och så hade vi intervjuer. Vi hade en gruppintervju 

med åtta deltagare, stödföreningar och så hade vi då individuella intervjuer med 

företagarna. Vi hade enkäter till fem stycken olika intressentgrupper. Vi hade då kunderna 

och stödföreningar och så hade vi Soites personal som deltog. Det var till och med 23 

personer som deltog på enkäten. Alla företagare svarade på enkäten och sedan så hade vi 

också enkät till utvecklingsorganisationer och politiska beslutsfattare. Och så hade vi en RAI, 

utvärderingsrapport som hade då att göra med egentligen boende och där hade vi 25 

rapporter som var relevanta för Green Care-verksamheten och så hade vi då en massa 

möten och jag orkar inte räkna alla möten som vi hade, men det var åtminstone över 30. 

Sedan lite om insamlingen av materialet. Vi skickade alltså ut en elektronisk enkät, men vi 

hade också en enkät på papper med 22 frågor. Den var väldigt lång och det är ganska tungt 

att svara på enkäter med så många frågor, men alla svarade på det här. Vi hade alltså 22 

frågor med de här smileysarna och sedan hade vi öppna frågor. Här är exempel på frågor. 

"Känns det att du har lyckats göra ditt arbete bra på bondgården?", "Känner du dig lugn och 

trygg när du arbetar på bondgården?", "Känner du att du är en del av bondgårdens 

arbetsgäng?" Med de här frågorna försökte man få fram sociala, psykiska, kognitiva, fysiska 

faktorer och sedan när det gäller Soite– en viktig fråga till dem var hur de själva utvärderar 

hur det här påverkar deras tjänster, det här Green Care. Det gröna är mycket viktigt, det 

ljusgröna är ganska viktigt och det orangea är inte så viktigt. Det röda är inte alls viktigt och 

det är här är ju väldigt grönt nu så att när man tänker på hur det har påverkat så har det 



varit då väldigt positivt. Det är så att klienterna har fått mer valfrihet, det har blivit lättare 

att ordna tjänster åt dem, man har kunnat förbättra innehåll och kvalitet, och förebygga 

hälsoproblem och upprätthålla välbefinnande, och så vidare. Det här är ett exempel på om 

påverkan ute på landsbygden och ekologisk påverkan. Här hade vi då frågor där vi försöker 

mäta det här hur Green Care-verksamheten har påverkat de här sakerna. Sedan då, summa 

summarum, så här har vi den här SROI-processen inom Green Care-verksamheten, vi har 

fem intressegrupper och sedan har vi intervjuer som vi har gjort och vi har– de här gröna 

rutorna här nere, där är vi nu då i den här sista rutan där vi har fått ett SROI-relationstal och 

nu ska vi sedan då rapportera, tillgodogöra resultaten. Sedan har vi då det här med 

utvärdering av kostnader. Det har var egentligen då inte så krångligt alls utan vi har då– när 

man tänker på Soite så har de alltså köpt en viss del arbetsverksamhetsdagar, de har de här 

servicesedlarna och så har man utvärderat mer arbete som det här har infört för 

administrationen och så har man då sett på de här kostnaderna. Det här var en väldigt enkel 

beräkning just för transportkostnader och så vidare, så här har vi då de här 

transportkostnaderna. Ni ser siffrorna, men sedan när vi då ser på nyttan så då är det lite 

svårare. Det här var en svårare uppgift, men det är möjligt. Man måste bara tänka till lite 

extra. Jeanette pratade om proxy, alltså sådana här ersättande variabler som– alltså, när det 

inte finns ett marknadspris egentligen för en tjänst. Vi frågade av kunden att "känns det att 

det arbete du gör på bondgården är viktigt?", och så fick de då en sådan här skala med fem 

olika smileysar så fem stycken smileysar och det här har vi då kunnat förändra till numeriska 

värden och snittet var då 3,64 och variationsbredden var två till fyra. Då tar vi följande bild. 

Sedan så frågar vi också av de övriga intressentgrupperna att "ad tänker ni om 

arbetsverksamheten? Vad har det för effekter på att göra klienterna delaktiga i det här 

arbetet?", och de som arbetar inom Soi, de hade ett medeltal på 3,65, företagarna hade ett 

medeltal på 3,25 och sedan stödföreningarna hade 3,5. Hur räknar man ut det här då? Det 

ser vi på den här bilden. Som proxy hade vi en RATKOSROI-kalkyl som Juha Klemelä har 

skrivit om och här utvärderar man då alltså hur man sysselsätter personer med 

funktionsnedsättning och när man tänker på hur trevligt arbetet är att göra– om det inte är 

trevligt alltså, hur kompenserar man det då så att man ändå får ett slutresultat som, liksom, 

ger viss typ av välbefinnande? Till exempel då att man efter arbetsdagen då orkar ha en 

intressant som man orkar med, och det finns statiskt över det här och den statistiken har vi 

då använt och den här statistiken har man då kollat också... alltså, siffror från 2020 hur 

mycket man har då satt ner på– på sådana här hobbyaktiviteter, alltså ifall arbetet är 

intressant så vill man då gärna också betala för at kunna ha en trevlig hobby på fritiden. Vi 

har då räknat ut det här, vi har räknat ut det för 44 klienter så när man då tänker på 

betydelsen av arbetet i pengar så det är då 81 180 euro i året. Det här är då bara ett 

exempel på hur vi har använt oss av proxys och det här är då slutresultatet. De här 

kostnaderna har vi då sett på. Vi hade alltså klienter och vi hade Soite och vi hade företagen 

och vi har sett på nyttan, och nyttan dividerat med kostnaderna är ungefär två. Det betyder 

att i ljuset av det här exemplet och när man tänker på Green Care-verksamhet när man 

placerar en euro så får man två euro tillbaka där man ser på nyttan det här ger 

samhällsmässigt, socialt, ekonomiskt, ekologiskt och kulturella värden och nyttor. När vi 

ännu går vidare till följande bild och tänker på hela processen så har det ju förstås varit 

mycket utmaningar också, det måste jag ju medge. Det är ett mångdimensionellt projekt, 



det här som vi har utvärderat har haft många olika dimensioner och på det sättet så är ju 

också de här nyttorna sådant som man inte egentligen direkt kan mäta i pengar. Det här är 

inte heller matematisk vetenskap för att det inte finns exakta siffror utan man använder de 

här ersättande variablerna, alltså proxys. Det var utmanande att hitta rätt typer av variabler, 

alltså proxys, men i framtiden när vi får mer SROI-analys av Green Care-verksamhet så 

kommer vi att få fler och fler proxys också så det kommer att bli lättare sedan med tiden. 

Sedan också så finns det ju sådana här osäkerhetsfaktorer ifall det inte finns kvalitativ data 

att få. Sedan så hade vi problem också förstås med Coronapandemin. Det fanns vissa glapp i 

verksamheten, vi var tvungna då också att kolla lite medelvärden då från tidigare 

verksamhet för att kunna utvärdera det här, men Green Care är så mångdimensionellt och 

det var också utmanande för att man måste sätta sig in i så många olika saker som har att 

göra med naturens mångfald och finansieringsstrukturer, men vi hade ett bra team så det 

var lättare men det gick mycket mer tid åt det än vad vi hade trott. Sedan – styrkor. Vi hade 

en fantastisk grupp som vi jobbade med och hade mycket öppen diskussion och konstruktiv 

diskussion med, tycker åtminstone jag, så att även om det var utmanande så var det mycket 

trevligt att vi tillsammans kunde jobba kring det här och vi hade ett bra material på grund av 

att folk så aktivt deltog i våra möten och svarade på våra enkäter så att vi kunde få fram de 

olika intressenternas synsätt väldigt bra. Alla som var med förband sig verkligen till det här 

arbetet och satsade mycket. Alla som jobbade på Soite, alla stödföreningar, alla företag och 

speciellt alla klienter som orkade svara på våra långa enkäter, ett varmt tack till alla ifall ni är 

med och lyssnar på oss idag. Och hur kan vi då utnyttja SROI i framtiden? Vi hoppas att det 

ska kunna hjälpa oss med beslutsfattning och att vi ska kunna, liksom, bredda Green Care-

verksamheten och att vi kan förankra det och att man kan peka på de här icke-monetära 

värdena. Det finns många icke-monetära värden och att vi kan fästa mer uppmärksamhet 

vid den här nyttan det här kan ge samhällsekonomiskt. Det finns enorma möjligheter och 

stor potential här, och det skulle också löna sig att göra SROI inom andra områden med 

andra klientgrupper. Man får inte så häpnadsväckande resultat kanske just inom det här 

området för att här vill man– med den här verksamheten vill man uppnå ett gott liv, men 

ifall man skulle undersöka ungdomar som är i risk för att bli utslagna och jämför till exempel 

med en ung människa som blir utslagen och jämför det med att den här människan kommer 

ut på arbetsmarknaden, skaffar sig en utbildning, där sparar ju samhället 1 miljon euro. Det 

finns alltså många kundgrupper, klientgrupper där man skulle kunna få häpnadsväckande 

siffror med hjälp av en SROI-analys, men när vi tänker på personer med 

funktionsnedsättning och om SROI-talet där är två så är ju det också enormt mycket i 

jämförelse med vad du satsar ekonomiskt och vilken nytta du får ut av det. Om vi då tänker 

på de här utmaningarna vi hade innan Corona, allt som har att göra med åldersstrukturer 

och internationellt kostnadsunderskott– vi har stora problem och utmaningar i både Finland 

och Sverige när det gäller social- och hälsovård och pedagogik och vi har ett stort behov av 

tjänster. Det ökar, det har ökat under Coronapandemin och det kommer också att öka efter 

det, och nu har vi Ukrainakriget som också kommer att sätta mer press på det här i Finland 

och i Sverige när det gäller tjänster inom social- och hälsovård för de här människorna som 

nu har varit tvungna att fly och som anländer till Finland och Sverige så jag skulle nog se att 

Green Care-verksamhet har mycket att erbjuda även i det här arbetet. Vi har sett så 

förfärliga nyheter om människor som har tvingats fly, det är människor som väntar på 



transport som har en katt eller en hund i famnen. Det är små barn, de här som då också har 

de här djuren med sig så det ger ganska mycket åt de andra som är där runt omkring när 

man får komma och klappa hunden och på det viset... det här med Green Care, där kan man 

understödja terapi, skolgång, boende och sysselsättning. Green Care har en stor potential 

när det gäller kostnadseffektivitet. Sedan tar vi följande bild. Anja Yli-Viikari’s idé. Bilderna 

är bra. Vi har ju tidigare inom social- och hälsovård fokuserat oss speciellt inom 

socialarbetet då att vi sitter inom fyra väggar och diskuterar. Visst, vi har goda samtal och 

viktiga samtal. Det kan gälla terapi eller det kan gälla familjens socialarbete, arbete med 

barn och ungdomar och ifall vi i fortsättningen då kan gå vidare till ett system för social- och 

hälsovård på 2020-talet där vi har det här traditionella arbetet– visst, det behövs ju för att 

det är kärnan, men utöver det så alltid när klienten vill göra det här naturbaserat så kan man 

göra det. Då skulle man alltså i olika tjänster inom social- och hälsovård och också inom 

pedagogiken ha de här naturelementen med bondgårdar, djur... så SROI kan alltså vara ett 

verktyg till det att vårt social- och hälsovårdssystem skulle se mer ut som den här modellen 

här på 2020-talet, att vi faktiskt skulle utnyttja dessa i bredare omfattning där vi skulle ha 

professionella som skapar den här typen av tjänster. Individerna skulle ha nytta av det, men 

också organisationerna som producerar de här tjänsterna, och regionen i ett bredare 

perspektiv för vi ser att det här har också ganska mycket– mycket effekter också när det 

gäller bara betesmarker, till exempel, och mångfald. Det här var sista diabilden. Tack för att 

ni orkade lyssna på mig. Jag hade säkert många diabilder som kanske gav er lite huvudvärk, 

men jag hoppas att ni inte fick en sådan bild av SROI att det är alldeles för tungt och att det 

inte lönar sig att göra det. Det lönar sig absolut att gå in för det, men ifall– det är bra om 

man har en målgrupp som också vill vara med och jobba för det för det är mycket viktigt att 

objektet för SROI är motiverat för man behöver samarbeta och byta tankar om det. Tack så 

mycket. 

 

Det här är säkert ett av de viktigaste resultaten i vårt projekt. Vi har fått också andra 

resultat, men SROI har gett ny information och ny kunskap som vi inte tidigare har haft om 

de här naturbaserade tjänsterna och som Martta sa så kommer de på projektets webbplats, 

de här resultaten. De kommer att vara tillgängliga och öppna fram till slutet av 2024 så att 

man behöver inte söka fram dem direkt utan de kommer att ligga kvar en tid. På 

programmet står det då "affärsmodeller för naturbaserade tjänster" och det är Satu Välijärvi 

från Uleåborgs yrkeshögskola som kommer att berätta om det. Varsågod Satu.  

 

Så Satu Välijärvi. Jag är från Uleåborgs yrkeshögskola och jag har varit projektchef här i 

Nordic NaBS från vår sida och jobbar med de här naturbaserade frågorna. Jag ska tala om 

affärsmodeller för naturbaserade tjänster och då kan vi ta följande bild. Ett mål i projektet 

har varit att utveckla pilotföretagarnas kompetens när det gäller att utveckla 

affärsverksamheten och tjänsterna. Då har vi använt oss av olika typer av servicedesign och i 

min presentation ska vi lite på de företag som varit med i projektet. Ett verktyg i 

utvecklingen har varit business model canvas, BMC, och tanken med det här är att man 

sammanfattar sin tjänst eller sin affärsverksamhet på en sida, att man visualiserar det och 



tanken är då att det här ska hjälpa företagen att fundera på sitt– sin verksamhet som helhet 

och hitta de kritiska punkterna som behöver utvecklas. Man måste alltså fästa 

uppmärksamhet på det som är viktigt i de egna tjänsterna just nu och vad som behöver 

utvecklas, som sagt. Man går alltså igenom ungefär samma saker som företagaren gör när 

de skriver en affärsplan, men när man ska kunna sammanfatta och komprimera det så 

måste man tänka till, fundera på vad man egentligen håller på med och vad man vill 

framöver. Lite bakgrund om det här temat: Gunilla berättade tidigare om våra piloter och de 

här business model canvas– ifyllandet av dem och användandet av dem har, liksom, hängt 

med här i piloterna. Artikeln som vi kommer att ha i publikationen bygger på 13 business 

model canvas-analyser. Vi gick inte igenom alla BMC:n utan vi tog ett litet sample. I Finland 

och i Sverige gick projektpersonalen noggrant igenom de här och analyserade och 

konstaterade att resultaten i båda länderna var väldigt lika så att man kommer inte att 

specificera vad som lyftes fram i Finland och vad som lyftes fram i Sverige för att vi 

konstaterade att företagen... som är väldigt små ofta och ibland också så har man det som 

bisyssla, så de har alla ungefär likadana utmaningar. Föregående bild. Tanken med BMC och 

det som man utgår ifrån är det här värdeerbjudandet, värdelöftet hur företagaren själv 

sammanfattar det löfte som man kan ge. Vad är det man kan erbjuda sina kunder, vad är 

nytta och värdet i den tjänst som man erbjuder. Så har vi partners och aktiviteter, 

nyckelresurser, som hjälper till att fundera på den infrastruktur man behöver för att kunna 

ge det som man erbjuder och som man har lovat erbjuda kunderna, och vilka typer av 

funktioner har man, vilka resurser finns till förfogande. Hur ser miljön– omvärlden ut, vilka 

är de samarbetspartners som man eventuellt behöver. Och så har vi på andra sidan då 

kunderna. Vilka är kunderna/klienterna, vem är det som använder tjänsterna. Å andra sidan, 

vem är det som betalar för de här tjänsterna. I Green Care-tjänsterna och våra piloter finns 

det många företag som redan nu erbjuder eller framöver vill erbjuda tjänster till den 

offentliga sektorn och då är ju betalaren en annan fysisk– juridisk person än den som 

använder tjänsten och vi måste kunna övertyga båda om vad vi har att erbjuda. Man kan 

också fundera på kanalerna. Hur hittar man sina klienter och måste ha en bild av vilka våra 

klienter skulle kunna vara och vem man ska fokusera på. Som en utgångspunkt– och en 

grund i det hela är ju förstås pengarna, ekonomin, var får vi intäkterna för att kunna 

producera tjänster och vad finns det för utgifter. Då kan vi ta följande bild. Före piloterna 

skulle företagarna fylla i en ansökan där de beskrev den tjänst de erbjuder och det gjorde de 

genom BMC, och under piloten och efter det så fyllde de i en BMC självständigt eller fick 

hjälp. I vissa områden fanns det en konsult som hjälpte dem med att använda BMC och på 

annat håll har vi haft projektpersonal som har kunnat hjälpa och som jag redan nämnde så 

hjälpte man då hur man kan utvärdera det här, vilket behov man har av att utveckla sin 

affärsverksamhet och man kunde också få mer nytta av erfarenheterna och feedbacken för 

att kunna utveckla sin verksamhet genom den här BMC-processen. Sammanfattningsvis kan 

man säga att de gemensamma utmaningarna som vi såg i båda länderna var att 

affärsmodellerna är fortfarande rätt ostrukturerade. Det här att fokusera på och 

sammanfatta sitt värdelöfte är svårt. De företag som var med var kanske sådana som precis 

hade börjat utveckla och producera Green Care-tjänster. En del av dem hade kanske lång 

erfarenhet av företagsverksamhet, men inte av att producera Green Care-tjänster. Å andra 

sidan hade vi också företag som precis hade inlett sin verksamhet och delvis sådana som 



hade det här som bisyssla så att det här är lite grann i sin linda. Man behöver ha lite mer 

erfarenhet för att kunna definiera sina värdelöften och kunna definiera vad det är som vi vill 

erbjuda och lova. Alltså, inte bara ur kundsynvinkel vad vi lovar kunden, men vi ska också 

komma ihåg hur vi skiljer oss från de andra företagarna så att det här värdeerbjudandet inte 

bara är på en allmän nivå utan att det finns något eget i det som bara mitt företag kan 

erbjuda. Att definiera och avgränsa kundgrupperna är också utmanande för att– det som vi 

hörde i Gunillas presentation så finns det ju potentiella kunder av många olika typer och 

man kan erbjuda tjänster både till den privata sektorn och den offentliga sektorn och till den 

tredje sektorn så att det finns väldigt många olika aktörer på fältet och att nå kunderna och 

de som betalar är också en utmaning, i synnerhet på grund av att marknadsförings- och 

kommunikationskanalerna är så många. Det finns så många typer av kanaler och det är få 

företagare som kanske har kunskap eller ens tid att lära sig använda alla de här och hitta just 

de kanaler som är bäst för just den fokusgrupp man har eller den betalargrupp man ska rikta 

sig till. Så det här kräver också att man experimenterar lite grann eller att man tar telefonen 

i hand och börjar ringa runt eller skicka mejl. Å andra sidan så ska man ju också fundera på 

vilken typ av kanaler som är bäst för en själv. Att "vilka klarar jag av bäst och vilka har jag 

resurser för att använda själv?" Man kan också fundera på om det finns någon partner som 

kan hjälpa till med marknadsföring och kommunikation. Naturligtvis, när man avgränsar sina 

kundgrupper ska man också fundera på vilka kanaler de här grupperna använder och vid 

behov skaffa sig då kunskap kring dem och lära sig använda de kanalerna. När det gäller 

prissättning så visar det sig också vara en utmaning att hitta– kunna prissätta så att 

verksamheten blir lönsam. Många Green Care-företagare har en stark värdegrund i sin 

verksamhet. Man vill producera tjänster som är enligt ens egna värden och så vidare. Då är 

det svårt att, liksom, definiera ett pris för sina tjänster och sätta ett pris på dem, men det är 

viktigt att man går noggrant igenom sin egen affärsverksamhet och hittar utgifterna, vad de 

består av för det hjälper en också att se var prisnivån borde ligga. Lönsamheten för 

verksamheten är ju förstås en målsättning för alla affärsverksamheter och man ska komma 

ihåg att när man erbjuder välfärdstjänster– och vilka tjänster som helst egentligen, men 

åtminstone när det gäller välfärdstjänster så ska man komma ihåg att man också själv måste 

må bra om man ska hitta ett sätt att jobba på så att man kan få tillräcklig utkomst åt sig själv 

och att man också har möjlighet att se till sitt eget välbefinnande. Sedan att utnyttja nätverk 

och samarbetsmöjligheter, det ska man satsa på och driftigt börja samarbeta, till exempel 

med andra företag. Inom den typen av Green Care-tjänster där servicen inte ges på själva 

gården eller kanske i någon naturmiljö så då finns det väldigt många olika 

samarbetsmöjligheter och man kan slå sig samman och bygga ihop olika tjänstepaket och 

förena sina tjänster så att man kan erbjuda dem också till större uppköpare. Till exempel 

olika typer av företag kanske har hittat Green Care-möjligheter för att organisera sådana här 

dagar för välbefinnande för företag, större företag. Om många sådana här små Green Care-

företagare samarbetar så kan man få väldigt fina resultat och paket utav det. Utifrån de här 

utmaningarna och processerna sammanfattade vi lite frågor som företagarna fick fundera 

på och som skulle hjälpa dem att utveckla tjänsterna och affärsverksamheten. När det finns 

många potentiella kundgrupper och man också kan ge många olika löften och– vad är det då 

man ska ställa främst och vilka är det som man själv har bäst möjligheter att erbjuda med 

tanke på resurser, till exempel. Om nya företagare här tar i bruk BMC så är det som sagt 



viktigt att man faktiskt komprimerar det väsentliga för när man utvecklar sin verksamhet 

och sina tjänster så kan det blir förändringar, men man ska ändå ha en kärna i tanken för att 

då är det lättare att utveckla vidare. Här i piloterna och i BMC-processerna talade vi väldigt 

mycket om de som använder de här tjänsterna och att ha möjligheter att hitta 

klienter/kunder inom den offentliga sektorn. Ja, nu tappade jag tanken, men tanken är ju att 

man hittar köpare från offentliga sektorn och då är det viktigt att fundera på vilka behov och 

förväntningar de har, de som alltså betalar för det hela och hur kan man då anpassa 

affärsmodellen till deras behov och förväntningar. Det är viktigt att söka sådana aktörer 

inom den offentliga sektorn som man kan kontakta direkt och besöka för att diskutera med 

dem så att man får veta vilka förväntningar de har och att man också funderar på hur man 

kan övertyga betalarna om hur bra det här är och vilken tillgängligheten är ska man kunna 

berätta om och så vidare. Och så ska man se på helheten. Det är ju som företagets 

ekosystem, alltså vilka aktörer är med, vilka kunder man tar med ytterligare, vilka roller har 

de olika aktörerna och hur kan man stötta företagets affärsverksamhet med det här. Alltså, 

att inte jag själv eller min familj måste klara allt det här utan finns det eventuella 

möjligheter för andra att komma med och stötta upp det hela. När man utvecklar 

samarbetsmodeller så ska man också kunna skapa hållbara affärsmodeller som också är 

ekonomiskt hållbara och sedan när man söker samarbetspartner så måste man fundera på 

kostnaderna förstås också till den delen och göra ett bakgrundsarbete för att se vem det 

lönar sig att samarbeta med. Hur kan företaget utveckla olika typer av affärsmodeller och 

förena sådana för att utvidga sin verksamhet? Många av våra företagare hade möjligheter 

att erbjuda olika typer av tjänster, men man ska göra en kritisk granskning av helheten och 

se på vad man ska satsa sina resurser på och vilka tjänster är sådana som man kan 

producera med mindre kostnader, men som ändå kan ge mer inkomst som man sedan kan 

använda för att utveckla Green Care-sidan. Tack så mycket.  

 

Som följande har vi då information om projektets mångsidiga material. Vad som har 

producerats, som man kan använda sig av både som företagare och inom pedagogiken och 

vem som helst som är med. Det får vi höra om av Heli Sirilä och Sanna Winblad. Varsågoda.  

 

Tack så mycket och välkomna till materialet inom projektet som vi ska presentera. Vi har 

väldigt mycket mångsidigt material. Det tar tid att gå igenom det. Utnyttja materialet gärna i 

fortsättningen också. En stor del finns på nordicnabs.com. Webbsidan har en del på finska, 

en del på svenska, en del på engelska. Alltså finska, svenska, engelska och sedan så har vi 

också material på Youtube. Vi har diskussioner i Facebookgrupper, diskussionerna fortsätter 

där. Vi har två grupper, en för projektet och en som är mer omfattande– en sådan här 

nordisk grupp inom Green Care. På Webbsidan finns våra publikationer. Vi har gjort 

utredningar och vi har andra publikationer också, och så har vi videofilmer för företagen. 

Det är företagarnas marknadsföringsvideo, vi har en allmän video om Green Care och annat 

material som utbildningsmaterial, och den här Green Care-videon lönar sig faktiskt att 

utnyttja vare sig man är företagare eller om man sedan då på kundsidan funderar på hur vi 

ska få våra klienter att bli intresserade av det här. Här berättar man vad Green Care handlar 



om. Vi vill betona att det också finns skräddarsytt material och vi har kategoriserat 

materialet i olika grupper. På webbsidan har vi öppnat upp delar där vi då alltså har 

klassificerat materialet för nuvarande och för kommande Green Care-företagare, och sedan 

så finns det också då verktyg för klienter och anskaffare när det gäller Green Care-tjänster. 

Dessutom så har vi ju också då en slutpublikation och med tanke på den så har vi gjort fyra 

stycken kort med anvisningar. De kommer att i den här slutpublikationen nog vara visuellt 

ännu vackrare, men det här visar resultaten om det här stora, omfattande projektet och de 

här centrala tankarna, idéerna, råden, upptäckterna om vad företagare– Green Care-

företagare ska beakta när man– när man då skapar de här tjänsterna och erbjuder dem i sin 

egen verksamhetsmiljö. Sedan så har vi då också en text just om upphandling av tjänster. 

Det här kombinerar hundratals om inte tusentals arbetstimmar då på fyra sidor och det här 

kommer vi att publicera i april. Som sagt så har vi en sådan här slutpublikation som vi 

kommer att ge ut i slutet av april. Det är en digital publikation på finska och på svenska. Här 

beskrivs alla resultat, alla erfarenheter. Vi pratar om BMC, vi pratar om internationellt 

samarbete, vi gör sammanfattande analyser så den här publikationen ska ni verkligen 

bekanta er med sedan. Sanna, kan du ännu visa från webbsidan vilken webbsida vi har, hur 

den ser ut och var man hittar allt material? Eller sedan då Youtubekanalen.  

 

Tack så mycket Heli. Du berättade väldigt heltäckande om allt material, men jag ska visa 

webbsidan för er så är det enklare sedan att hitta allting och så får ni en mer konkret 

uppfattning om var man hittar allt material och alla verktyg. Så här ser webbsidan ut. Det är 

nordicnabs.com. Det finns på finska och svenska. Nu visar jag den finska versionen, men 

man kan välja språk och byta språk till svenska. Heli sa att vi har skräddarsydda 

informationspaket till klienterna och till företagarna och här uppe finns materiallänken och 

här finns allt material vi har producerat, nyhetsbrev och också videoklipp. Vi har sedan delat 

in materialet i sådana här egna sidor sedan lite beroende på tema. Här har vi då material för 

klienter och upphandlare och här ser man vilken typ av tjänster det finns inom Green Care, 

och här ser man också på vilket språk det är. Finska eller engelska eller svenska. Här har vi 

om Care farming på engelska, till exempel. Sedan så har vi en sida åt företagare och det här 

handlar ju förstås om affärsverksamhet lite mer. Vad är Green Care och hur planerar man 

Green Care-affärsverksamhet, lite information om byråkrati och sedan exempel på 

verksamhetsmodeller och forskningsresultat. Här får man information och idéer om hur 

man kan utveckla sina egna tjänster. De här uppgifterna finns också på projektets 

Youtubekanal. När man söker Nordic NaBS så kommer man in på vår Youtubekanal och här 

har vi spellistor och under spellistorna finns våra workshops och våra webinarier och övriga 

videofilmer. Projektets egen video finns också här, den som Heli nämnde. Gå gärna in och se 

på den och den kan man också dela till sina egna målgrupper och kunder. Där får man 

mycket information om Green Care så bekanta er gärna med vår Youtubekanal. Både 

Youtubekanalen och webbsidorna kommer att finnas kvar efter att projektet avslutas så att 

ni kan utnyttja dem senare också. Vi har också en Facebooksida som kommer att finnas kvar 

efter projektet. Det är bra att använda som underlag för diskussion– eller, plattform för 

diskussion och sedan har vi en internationell Facebookgrupp, en diskussionsgrupp där man 

kan diskutera och dela med sig information. Alltså, Nordic Green Care Research and Quality 



Network. Här kan man då dela med sig om information mellan olika länder. Vi har ett 

mycket gott samarbete mellan Sverige, Finland och Norge och vi vill fortsätta det här med 

att utveckla, upprätthålla de här kontakterna. Så här kan man dela med sig av information 

och ställa frågor. I all korthet så var det här då kanske allt. Sedan– den här publikationen 

som Heli nämnde kommer förstås också att komma på vår webbsida och den kan man ladda 

ner på webbsidan. Tack så mycket.  

 

Men vi går vidare i programmet och Anna-Mari Ruisniemi från Länsstyrelsen i Norrbotten 

kommer då att framför hälsningar från finansiären. Varsågod Anna-Mari. 

 

Talare 4 [01:28:32]: Jag heter Anna-Mari Ruisniemi och jag arbetar som projekthandläggare 

för EU-programmet Interreg Nord, och Interreg Nord är en av huvudfinansiärerna av Nordic 

NaBS-projektet. Jag arbetar på förvaltande myndighet som är Länsstyrelsen i Norrbottens 

län i Luleå och jag har haft äran att följa Nordic NaBS-projektet i över tre år nu. Ända sedan 

projektansökan lämnades in, igenom projektberedningen, när ett beslut togs och jag har fått 

äran att följa med under alla projektets ambitiösa aktiviteter under de här tre åren så jag vill 

tacka särskilt för att jag får säga några ord på ert avslutningsseminarium. Vi kan byta bild. 

Jag vill bara kort nämna vad Interreg Nord är och Interreg Nord under 

strukturfondsperioden 2014-2020 är ett gränsöverskridande EU-program vars syfte är att 

stötta gränsöverskridande samarbeten mellan norra Sverige, norra Finland, norra Norge och 

Sapmi. Under den här strukturfondsperioden så har vi stöttat över 118 projekt i fyra olika 

insatsområden. Det är forskning och innovation, entreprenörskap, kultur och miljö, och den 

gemensamma arbetsmarknaden. Totalt har vi delat ut ungefär 66 miljoner euro i EU-

finansiering och norska Interreg-medel. Det är kort lite om vad Interreg Nord är. Vi kan byta 

bild. Under dagens avslutningsseminarium tycker jag att vi fått höra väldigt mycket om 

projektet Nordic NaBS framgångsrika resultat och jag skulle från finansiären särskilt vilja 

lyfta fram några framgångsfaktorer och det då jag främst tänker på är ju entreprenörskapet. 

Ett av Interreg Nords viktigaste mål, det är att stötta våra små och medelstora företag som 

finns i vårt programområde och i Nordic NaBS-projektet har ni haft ett väldigt aktivt 

samarbete med ett stort antal småföretag inom natur-, turism-, kultur- och naturresurs-

branschen, och ni har arbetat väldigt aktivt med de här företagen och vi från Interreg Nords 

sida är väldigt glada över att se den stora potentialen som våra småföretag kan erbjuda när 

det kommer till grön omsorg och Green Care. Det känns fantastiskt roligt att se att projektet 

har kunnat visa för de här småföretagen att det finns ett till ben de kan stå på och kan 

utveckla sin verksamheter inom grön omsorg. En annan viktig sak som vi vill lyfta fram, det 

är ert aktiva gränsöverskridande partnerskap. Era parter i projektet, Lapland 

yrkeshögskolan, Uleåborg yrkeshörskolan, Vaasa universitet och Luleå tekniska universitet, 

ni har arbetat väldigt aktivt och gränsöverskridande under projekttiden, och även om ni inte 

har haft en officiell norsk samarbetspartner i projektet så har ni ju arbetat aktivt med ett 

erfarenhetsutbyte med norska sidan som har arbetat mycket med grön omsorg. Jag vill 

också säga att ni har även arbetat väldigt aktivt med andra nationella och internationella 

program och projekt, och jag vill särskilt lyfta fram ert goda samarbete med vårt 



systerprogram Interreg Botnia-Atlanticas projekt Nordic Health Hub. En annan sak som 

också jag vill lyfta fram, det är det tvärvetenskapliga kunskapsutbytet för här kan vi från 

Interreg Nords sida se ett aktivt samarbete där forskning och lärosäten arbetar kreativt 

tillsammans med företagare och hälso- och sjukvård- och pedagogikbranschen samt 

kommunerna. Det är precis det här som vi vill se, det här tvärvetenskapliga 

kunskapsutbytet. Vi tyckte också att det är helt fantastiskt att ni har kunnat visa att man kan 

öka användningen av hälsofrämjande aktiviteter tillsammans med djur och natur och 

trädgårdsföretag. Det andra viktiga som ni har visat prov på idag, det är ju att ni har jobbat 

med att ta fram särskilda affärs- och servicemodeller som är anpassade för vårt nordliga 

programområde. Ni har arbetat med konkreta pilotstudier i vårt programområde och jag är 

väldigt imponerad över alla piloter som ni har kunnat genomföra och har kunnat visa vad 

våra entreprenörer kan erbjuda. Den sista punkten och kanske den mest allra viktigaste och 

den största vinsten som jag kan se med det här projektet, det är ju att ni faktiskt kan bidra 

med hälsofrämjande insatser på individnivå. Vi kan hjälpa människor att må bättre, att de 

kan få arbeta med sin hälsa genom grön omsorg. Det tycker jag är helt fantastiskt. Så kan vi 

byta bild. Det jag också särskilt vill lyfta farm med Nordic NaBS-projektet är er framgångsrika 

resultatspridning och kommunikation. Precis som vi fick precis höra från Heli och Sanna som 

visade all– er webbsida, er Facebook, era nyhetsbrev, era webinarier, era ambitiösa filmer 

på Youtube, alla rapporter och studier och workshops. Ni har arbetat väldigt målinriktat 

med att nå era målgrupper och ni har även gjort en stor nytta när ni har lyft fram betydelsen 

av Green Care för den breda allmänheten för jag tror att det är inte så många som faktiskt 

vet om vad Green Care är och hur det kan spela en stor roll i den framtida sjukvården. Så en 

viktigt fråga för framtiden är ju att få beslutsfattarna att se detta material och förstå att 

Green Care kan vara ett jätteviktigt komplement till den traditionella sjukvården. Vi kan byta 

bild. Och jag vill bara avsluta med att tacka alla projektparter och alla projektdeltagare, alla 

företag som har deltagit i det här gränsöverskridande projektet och jag vill tacka för att jag 

fick säga några väl valda ord under dagens avslutningswebinarium. Om ni vill hitta mer 

information om Interreg Nord så gör ni det på vår hemsida och vår Facebooksida. Och så vill 

jag avsluta också med att säga att om det under den här projekttiden har dykt upp nya 

idéer, nya tankar på hur man kan jobba gränsöverskridande vidare så har vi ju i– lansering av 

ett helt nytt Interreg-program som heter Interreg Aurora. Tack så mycket.  

 

Tolk 1 [01:36:11]: Så då kan vi säkert göra så att jag fortsätter med min egen presentation 

och jag kommer då att berätta om framtiden för naturbaserade tjänster. Jag har i min 

presentation samlat en del– Heli, du kan sätta följande bild. Jag har lyft fram synvinklar för 

de olika aktörerna. Jag ska berätta lite vad som har skett när det gäller att utveckla 

produkter, att producera dem och anskaffa dem, att delta i dem... vad det betyder för olika 

parter. I min presentation ser jag på Green Care-företagare, jag ser på de som är 

kundrepresentanter, eller vad ska jag säga? Jag menar de här som jobbar inom social- och 

hälsovården och inom pedagogiken. Alltså, de kunderna. Dessutom lyfter jag fram 

slutkundens synvinkel och det nordiska samarbetet och vilken betydelse det har. Följande 

bild. Man kan konstatera att företagaren har ett intresse för att producera naturbaserade 

tjänster och utifrån de erfarenheter vi fått i projektet så är det största behovet som 



företagarna har när de vill stärka sin kompetens nå– som har att göra med affärsverksamhet 

eller... affärsverksamheten ja, marknadsföring och servicedesign. Det är sådant som de vill 

utveckla. När man utarbetar produkter och prissätter så måste man se lite på de särdrag 

som tjänsterna har för kunderna kommer ju från social- och hälsovårdssidan och sociala 

sidan. Marknadsföring av tjänsterna kräver att man är med i sociala medier och känner till 

plattformar och att man kan använda dem. Det kom ju fram också i Satus presentation. Det 

här förutsätter ju att företagarna kan det här. De måste också använda tid på det och så ska 

de använda rätt kommunikationskanaler för att nå de som är intresserade av tjänsterna eller 

de som köper upp sådana här tjänster. Servicedesign kan man använda för att stärka 

kundnöjdheten och göra serviceprocesserna tydligare. När det gäller naturbaserade tjänster 

och produktion av dem så finns det en del praxis som gäller, tillstånd till exempel och avtal 

tillsammans med myndigheterna. Det här måste man reda ut som företagare. Det är en 

förutsättning för att man ska kunna erbjuda de här tjänsterna. Många företagare är 

engagerade och motiverade att utveckla sig själva och sin verksamhet. Det kom fram under 

projektets gång. Till exempel med Green Care-studier och mentorskap. I projektet hade vi 

också möjlighet till mentorer och genom att utveckla sin egen kompetens så främjar man ju 

sin konkurrenskraft samtidigt. Det är viktigt att ställa följande frågor till sig själv som 

företagare, alltså "är min tjänst värdefull för kunden? Ger den ett värde till kunden?" Alltså, 

det är de frågor som också Satu nämnde. Alltså, man ska försäkra sig om att man producerar 

värde till kunden och stödjer den inlärningen eller funktionsförmågan eller delaktigheten, till 

exempel. När företagaren har gjort en produkt och beskrivit den här tjänsten tydligt och kan 

beskriva vilket värde den här tjänsten har för kunden så då är det också lättare för den 

andra aktören att köpa den här tjänsten. Om det då är någon som köper det till sin egen 

kundgrupp eller om det är en privat kund som köper den här tjänsten till sig själv så ska den 

vara välformulerad och tydlig. För att klara sig i affärsvärlden måste man ha nätverk. De 

företag som producerar Green Care jobbar ofta ensamma och därför är nätverken en viktig 

resurs. Man kan nätverka till exempel som företagare sinsemellan eller tillsammans med 

kundaktörerna, forskare eller genom ett projekt som det här så får man nya kontakter. Med 

hjälp av nätverk kan man lära sig nytt, man kan få fram nya idéer och innovationer, och via 

nätverken kan man också få stöd för att orka i sitt arbete och orka jobba som företagare. 

Dessutom behövs det också nya typer av konkurrenssituationer. I norra Österbotten hade 

man en sådan här digital– ett digitalt besök. Det var förskolebarn som digitalt fick besöka en 

fårfarm i södra Finland så det var ett intressant experiment. När man ser ur kundens 

synvinkel så i synnerhet inom social- och hälsovården ökar behovet, det vet vi alla, i och 

med att befolkningen blir äldre och också pandemin har ökat behovet av tjänster, i 

synnerhet för barn och unga. Naturbaserade tjänster är ett nytt tillägg som komplement till 

psykoterapeutiska tjänster till exempel. De ersätter ju inte det här, men de är ett 

komplement när man vill ha lite sådana här lågtröskel-tjänster. Psykoterapi är inte alltid 

tillgängligt och det kan vara långa köer till terapeuter så därför kan då naturbaserade 

tjänster komma in och man kan snabbare få in stöd till kunden. Naturbaserade tjänster kan 

också användas på ett omfattande sätt för att främja hälsan och förebygga sjukdom. Om vi 

tänker på det här promotion – med det menar vi att man främjar hälsan generellt. Här kan 

man tänka sig förskolebarn och skolbarn som får möjlighet att läka och röra på sig i naturen. 

När vi talar om primärprevention, till exempel någon som är kund inom arbetshälsan, att 



man kan ge råd för att röra sig i naturen som är motvikt till belastande arbete. Och sekundär 

prevention, det handlar om sådana som tillhör en riskgrupp, till exempel. Unga personer 

med psykisk ohälsa som då skulle kunna jobba på ett häststall och besöka det. Sedan det här 

tertiär prevention, där kan vi ha som exempel att man återhämtar sig via sådana här 

naturbaserade verksamheter om man varit utbränd, till exempel. Vi har exempel på det från 

piloterna i Sverige. De här naturbaserade tjänsterna kan produceras i olika kontexter. Det 

kan vara hos företagaren eller hos kunden eller i en trädgård på en lantgård i skogen så att 

miljön kan vara väldigt olika. Fortfarande är vi inne på vad kunden behöver. Kunden behöver 

mer forskningsresultat, evidensbaserad kunskap som stöd för upphandlingen och de ska 

också se på hur kostnaderna uppstår. I våra projekt har vi ju fått erfarenheter av det här och 

vi har sett att det uppstår kostnader av att man köper tjänster. Eventuella redskap om man 

ska ut i skog eller ut på en lantgård, eller om man behöver skyddskläder till exempel eller 

annan utrustning. Och så har vi kundtransporterna. Det är ofta kunden som betalar dem så 

att det blir kostnader. Försäkringar om det behövs någon tillägsförsäkring och sedan 

arbetstid för de här handläggarna, det ska man också komma ihåg att räkna med. När det 

gäller slutkunden så får de mer valfrihet när det finns mer tjänster att välja på, alltså när vi 

får naturbaserade tjänster parallellt med de traditionella tjänsterna. De här naturbaserade 

tjänsterna är lätta att koppla till människans vardag. Det var en ung människa som 

konstaterade i en pilot att hen själv började göra naturutflykter och hen vågade gå ut på 

skogsstigarna och vågade göra upp eld, till och med, vilket hen aldrig hade gjort tidigare så 

det var en upplevelse som gav mycket just till den personen. Och sedan att slutkunden då 

känner att man lyckas med någonting, att man klarar av saker och ting så att man har 

sådana upplevelser som förbättrar självkänslan, och det här att man får mer– bättre både 

social och psykisk förmåga, det såg man i olika kundgrupper också. Man kan tänka sig att 

naturen är en bra inlärningsmiljö för förskolebarn och skolbarn, till exempel. Naturen 

erbjuder ett riktigt arbete. Jag ser på klockan för det är ingen som kollar hur länge jag talar, 

men jag tror att jag har tio minuter kvar innan vi ska avsluta för dagen. Sedan om det 

nordiska samarbetet kan vi säga att projektet– här hade vi samarbete mellan Finland, 

Sverige och Norge. Det var föreningar och företag, de som köper och säljer tjänster till 

exempel. Vi lärde oss av praxis från olika länder vilket har främjat det nordiska samarbetet 

och nätverksbyggandet. Företagsverksamheten både i Finland och i Sverige har utvecklats 

här i projektområdet och vi har haft med oss företag som bara varit i början av den här 

processen att erbjuda Green Care-tjänster. Kvalitetsarbetet har främjats också genom de 

här träffarna och man har också kunnat påverka praxis i samhället, till exempel genom att i 

Finland delta i att kommentera barnstrategin och hur man tar i bruk de här Green Care-

tjänsterna nationellt i Finland. Undersökning om effekter och konsekvenser behövs 

fortfarande och– för att hitta nya finansieringsavtalslösningar. Vi ska fortsätta diskutera, 

dela information i olika forum. Till exempel Facebookgruppen Nordic Green Care som Sanna 

berätta om och visade. Det finns fortfarande framöver också för ett kvalitets- och 

utvecklingsarbete i Norden. Sammanfattningsvis kan man säga att de här kraven och 

trenderna i dagens värld främjar utvecklingen av naturbaserade tjänster. De här principerna 

för hållbar utveckling är lätta att koppla samman med de här naturbaserade tjänsterna och 

naturens betydelse, i synnerhet i och med Coronapandemin, har gjort att människor har 

insett att naturen har en stor betydelse för välbefinnandet. Framöver behöver vi koppla in 



naturen allt närmare strategierna för de här kundorganisationerna och det vore bra att få 

naturen med också i välfärdsstrategierna som kommunerna utarbetar just nu för de nya 

regionerna, alltså välfärdsområdena som de kallas i Finland. Tack så mycket och här hittar ni 

också länkarna till de här– Youtubekanalen och Facebooksidorna. Så det här var våra 

presentationer under detta webinarium. 

 

 

 

[recording ends] 


