Nordic NaBS

New Nordic Nature Based Service Models

NATURVÄRDEN
SOM KÄLLA TILL
VÄLBEFINNANDE
Nordic NaBS projektets resultat

© Lapplands yrkeshögskola, Luleå tekniska universitet, Uleåborgs yrkeshögskola,
Vasa universitet och författarna
ISBN: 978-91-8048-072-7

OMSLAGSBILD:

Ida Määttä

REDAKTÖRER:

Sanna Vinblad och Leena Välimaa

FINANSIÄRER:

Interreg Nord - European Regional

FÖRFATTARE:

Development Fund, Lapplands förbund

Åsa Engström, Rhys Evans,
Gunilla Johansson, Jeaneth Johansson,

och Region Norrbotten

Päivi Juuso, Hege Lindström, Karoliina Mäki,

FORM:

Ossi Pesämaa, Heli Siirilä, Sanna Vinblad,

Geektown Kommunikationsbyrå

Satu Välijärvi, Leena Välimaa
och Martta Ylilauri

Nordic NaBS

New Nordic Nature Based Service Models

Naturvärden som källa till välbefinnande Nordic NaBS projektets resultat

2

Foto: Ida Määttä

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Inledning....................................................................................................................................... 6
Piloter inom Green Care servicemodeller..............................................................9
Utgångsläge.............................................................................................................................. 10
Pilotprocessen.......................................................................................................................... 10
”Naturupplevelser som en bestående del av livet” – behållningen av piloterna i Finland.......... 13
Piloter Sverige........................................................................................................................... 17
Sammanfattning........................................................................................................................ 19
Bilagor...................................................................................................................................... 21

Affärsmodeller för naturbaserade tjänster
- Business Model Canvas (BMC)............................................................................ 25
Introduktion............................................................................................................................... 26
Vad är BMC och vad används det till?...................................................................................... 27
Process och datainsamling....................................................................................................... 27
Deltagare: Företag och kunder.................................................................................................. 27
Piloterande Nordic NaBS företagens affärsmodeller................................................................. 29
Lärdomar från användningen av BMC....................................................................................... 34
BMC - sammanfattning - affärsmodeller för naturbaserade tjänster......................................... 36
Referenser................................................................................................................................ 38

Social Return on Investment (SROI)...................................................................... 39
Introduktion............................................................................................................................... 40
SROI – aktiviteter, effekter och resultat..................................................................................... 40
SROI - sex steg och sju principer............................................................................................. 42
Referenser................................................................................................................................ 43

Naturvärden som källa till välbefinnande Nordic NaBS projektets resultat

3

SROI case Finland: Green Care - arbetsverksamhet för klienter
med intellektuell funktionsnedsättning................................................................ 44
Beskrivning av utvärderingsobjektet......................................................................................... 45
Utvärderingsgruppen................................................................................................................ 46
Material och metoder................................................................................................................ 47
Resultat..................................................................................................................................... 51
Referenser................................................................................................................................ 54
Bilagor...................................................................................................................................... 55

SROI fallstudie Sverige – naturbaserade tjänster
för personer med stressrelaterad ohälsa............................................................ 60
Inledning................................................................................................................................... 61
Steg 1: Nyckelintressenter........................................................................................................ 62
Steg 2: Datainsamling och analys............................................................................................. 62
Steg 3: Resultat........................................................................................................................ 65
Slutsatser.................................................................................................................................. 69
Referenser................................................................................................................................ 70

Gränsöverskridande samarbete skapar obegränsade möjligheter............ 71
Utmaningar och möjligheter med nordiskt samarbete............................................................... 73
Upprätthålla samarbetet och dess kontinuitet........................................................................... 76
Referenser................................................................................................................................ 77

Themes and questions emerging from the Green Care quality
panel discussion.......................................................................................................... 78
Legal positioning of Green Care................................................................................................ 79
Funding of Green Care.............................................................................................................. 79
Too many regulators in Norway?............................................................................................... 80
Bridging the divides.................................................................................................................. 81
Conclusion................................................................................................................................ 81
References................................................................................................................................ 82

Inn på tunet Norway - development and future needs
for co-operation........................................................................................................... 83
Quality assurance and approval of Green Care......................................................................... 85
Green Care Norway SA............................................................................................................. 85
Co-operation opportunities in the Nordic region....................................................................... 86
References................................................................................................................................ 87

Naturvärden som källa till välbefinnande Nordic NaBS projektets resultat

4

Kompetensutveckling bland företagarna............................................................ 88
Green Care................................................................................................................................ 89
Marknadsföring, företagande och tjänstedesign....................................................................... 90
Myndigheternas instruktioner och transporter.......................................................................... 90
Styrka genom kompetens......................................................................................................... 90

Utvecklingen av servicemodeller och konkurrenskraft.................................. 91
Bygga upp konkurrenskraft och konkurrensfördelar................................................................. 93
Världen är inte redo................................................................................................................... 94

Företagarnas nätverk och partnerskap............................................................... 95
Gemensamma forum som hjälp vid nätverkande...................................................................... 96
Gemensam utveckling bildar partnerskap................................................................................. 96
Nätverk med andra samarbetspartner....................................................................................... 97

Instruktionskort om produktion, kommunikation,
och upphandling avseende naturbaserade tjänster.. .................................... 98
Författare............................................................................................................ 104

Naturvärden som källa till välbefinnande Nordic NaBS projektets resultat

5

INLEDNING

INLEDNING
Leena Välimaa, Lapplands yrkeshögskola

Naturvärden som källa till välbefinnande Nordic NaBS projektets resultat

6

INLEDNING

Natur- och kulturförhållandena i de nordliga regionerna utgör en unik miljö för att utveckla
nya typer av välfärdstjänster. Utvecklingen och kommersialiseringen av naturbaserade
tjänster har betraktats som ett gemensamt nordiskt utvecklingsområde.
För att öka kännedomen om naturbaserade tjänster behöver samarbetet mellan
naturföretagarna och de offentliga aktörerna inom social-, hälso- och sjukvårds- och
den pedagogiska sektorn utvecklas. Gränsöverskridande nätverk och samarbeten
mellan Sverige och Finland samt de nordliga landskapen gynnar utvecklingen av nya
affärsmodeller. Dessutom förbättras förutsättningarna för att bedriva affärsverksamhet
året runt i glesbygden. Denna typ av innovativ utveckling främjar de arktiska regionernas
livskraft, samt breddar offentliga aktörernas tjänsteutbud med nya innovativa
naturbaserade tjänster, som kan tillhandahållas på ett säkert sätt även vid pandemier.
New Nordic Nature Based Service Models (Nordic NaBS) (2019–2022) var ett samnordiskt
projekt som svarade på tidigare nämnda behov. Projektet ingick i insatsområdet för
entreprenörskap i Europeiska regionala utvecklingsfondens program Interreg Nord och
finansierades av Interreg Nord, Lapplands förbund och Region Norrbotten. Projektets
verksamhetsområden var Mellersta Österbotten, Norra Österbotten och Lappland i
Finland samt Norrbotten och Västerbotten i Sverige. Projektet genomfördes av Lapplands
yrkeshögskola, Vasa universitet, Uleåborgs yrkeshögskola och Luleå tekniska universitet.
Den här publikationen består av olika artiklar med forsknings- och erfarenhetsbaserad
information om service- och affärsmodeller för naturbaserade tjänster som har utvecklats
inom Nordic NaBS-projektet. Dessa naturbaserade tjänster benämns i denna publikation
med den generella termen Green Care, som inkluderar tjänster inom koncepten Green
Care i Finland, Grön Arena och NUR (naturunderstödd rehabilitering) i Sverige och Inn på
tunet i Norge.
Denna sektorsövergripande publikation riktar sig speciellt till företagare som planerar att
erbjuda eller tillhandahåller naturbaserade tjänster. Vi hoppas att resultaten som presenteras uppmuntrar aktörerna inom social-, hälso- och sjukvårds- och den pedagogiska
sektorn att låta sina slutkunder börja använda naturbaserade tjänster. Även företags- och
regionutvecklare har nytta av publikationen.
Först presenteras pilotprojekten som genomförts i Finland och Sverige. Presentationen
består av feedback från slutkunderna och erfarenheter från företagare och kundorganisationer. Därefter beskrivs service- och affärsmodellernas verksamhetsmässiga och
företagsekonomiska genomförbarhet med hjälp av verktyget Business Model Canvas
(BMC). Analysen baseras på pilotföretagens affärsmodeller. Sedan följer en beskrivning
av modellernas kostnadseffektivitet med metoden Social Return on Investment (SROI)
baserat på ett svenskt och ett finskt fall. Därnäst beskrivs främjandet av det nordiska
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kvalitetsarbetet och samarbetet inom Green Care ur de olika ländernas perspektiv.
Ett norskt perspektiv på utvecklingen av samarbetet ges i experterna Rhys Evans och
Hege Lindströms artiklar. Avslutningsvis ges en sammanfattning av företagarnas kompetensutveckling, konkurrenskraft och nätverk. I slutet av publikationen sammanfattas
projektets viktigaste resultat.
Tack till alla företagare och representanter från social-, hälso- och sjukvårds- och den
pedagogiska sektorn som har varit med i utvecklingsarbetet samt slutkunderna som
deltagit i pilotprojekten. Tack också till alla samarbetsparter som tillsammans utvecklade
det nordiska kvalitetsarbetet och samarbetet. Studenter har också haft en viktig roll, då
de fört temat vidare till arbetslivet genom sina examensarbeten. Tack till ledningsgruppen
för arbetet med att leda projektet och till expertgruppen för alla givande samtal. Ett
varmt tack till alla branschexperter som deltagit i projektet för det uppmuntrande och
inspirerande samarbetet.
Trevlig läsning!
Posio den 18 januari 2022
Leena Välimaa
Nordic NaBS, projektledare
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UTGÅNGSLÄGE
Syftet med projektet Nordic NaBS var att utveckla affärs- och servicemodeller anpassade
efter de nordliga natur- och kulturförhållandena. Detta för företag som professionellt och
ansvarsfullt nyttjar koncept baserade på naturens hälsobringande effekter (Green Care,
Grön Arena, NUR). Det fanns behov av att pilotera de naturbaserade tjänsterna konkret
genom samarbete mellan företagare och kundorganisationer samt av att vidareutveckla
affärsverksamheten utifrån feedbacken och utvärderingarna från piloterna.
Natur- och landsbygdsmiljöerna i de nordliga regionerna i kombination med företagarnas
allsidiga kunskaper om naturens hälsofrämjande effekter ansågs vara en potential som
ännu inte hade nyttjats i större omfattning. Företagarna önskade hjälp att hitta nya kundgrupper samt att utveckla och kommersialisera naturbaserade servicemodeller, eftersom
många affärsidéer aldrig kom ut på marknaden utan stannade på idéstadiet. Det fanns
behov av att utveckla affärs- och servicemodellerna i olika områden genom samarbete
mellan företag i naturresurs- och turismbranschen och aktörer inom social-, hälso- och
sjukvårds- och den pedagogiska sektorn.

PILOTPROCESSEN
Pilotprocessen inleddes med en öppen offentlig ansökan (figur 1). Företagarna och
kundorganisationerna inom social-, hälso- och sjukvårds- och den pedagogiska sektorn
lämnade in en digital ansökan till pilotprojektet. Lämpliga pilotpar valdes ut på basis
av ansökningarna, med hänsyn till de partnerskap som redan fanns för några av de
sökande. Fler företagare än kundorganisationer fanns bland de sökande, varför projektet
sökte efter lämpliga kundorganisationer åt en del av företagarna. I Finland bildades det
tre pilotpar i Mellersta Österbotten, tre i Norra Österbotten och sju i Lappland och i
Sverige bildades det fem pilotpar i Norrbotten. Pilotprocesserna genomfördes i tre cykler
under våren och hösten 2020–2021.

Naturvärden som källa till välbefinnande Nordic NaBS projektets resultat

10

PILOTER INOM GREEN CARE SERVICEMODELLER

Ansökan

•
•
•

Planering

Genomförande
och utvärdering

•
•
•
•
•

Ansökan till pilotprojektet
(Företagare + Kundorganisationer)
Vid behov kartläggning av lämpliga samarbetspartners
och val av företagare-kundpar (Projektaktörer)

Utvecklingsformulär och utvecklingsmöten (F+K+P)

•

Planering av pilotens innehåll och genomförande

Ifyllande av Business Model Canvas (BMC) (F)
Utarbetande av beställning eller avtal

•
•

Mellan projektaktören och företagaren
Mellan kundorganisationen och företagaren

Genomförande av piloten
Slututvärdering (F+K+P)

•
•
•

Feedback från slutkunderna
Reflektioner
Slututvärderingsformulär och slututvärderingsdiskussion

Ifyllandet av BMC (F+P)

Figur 1. Pilotprocessens etapper och parter (Martta Ylilauri).

Den detaljerade planeringen av piloternas innehåll började med att ett utvecklingsformulär
ifylldes vid det inledande mötet, där företagaren, kundorganisationen och projektaktörerna
lärde känna varandra och berättade om sina önskemål avseende pilotprojektet.
Utifrån önskemålen diskuterades piloternas gemensamma mål, tidsplan, innehåll och
deltagarantal samt nödvändig klädsel och utrustning, måltider och säkerhetsaspekter.
En överenskommelse ingicks mellan kundorganisationen och företagaren, där bland annat
parternas rättigheter och skyldigheter samt tjänsternas innehåll och kvalitet fastställdes.
Fördelen med en skriftlig överenskommelse är att man vid en eventuell konflikt kan bevisa
vad parterna har kommit överens om. Parterna i pilotprojektet ansvarade själv för sina
försäkringar, till exempel olycksfallsförsäkring. Det ställdes krav på att företagaren skulle
ha en ansvars- och olycksfallsförsäkring.
Medverkan i piloten var kostnadsfri för slutkunden. I regel ansvarade kundorganisationen
för transporter och måltider samt för den medföljande personalens arbetstid. Företagaren
ansvarade för att producera tjänsten och för verksamhetsmiljön. Nordic NaBS-projektet
betalade ersättning till företagaren för den experttjänst som företagaren erbjöd.
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Efter piloterna hölls ett slututvärderingsmöte med företagaren, kundorganisationen och
projektaktören. På mötet gjordes en genomgång av feedbacken från slutkunderna och
diskuterade parternas erfarenheter av pilotprojektet och framtida samarbete med hjälp
av en färdig diskussionsmall. Vid slututvärderingen behandlades bland annat händelserna under pilotprojektet och erfarenheterna från piloten, måluppfyllelsen, tjänstens
utveckling under pilotens gång, eventuella utvecklingsområden för tjänsten och framtida
samarbetsformer.
Projektet stöttade planeringen av piloterna och ansvarade för piloternas facilitering och
dokumentation. Feedback samlades in från alla deltagande parter med formulär som
utarbetades inom projektet. Det fanns ett kort och ett långt svarsformulär för slutkunder
(se bilaga 1–3). Företagare, kundorganisationer och projektanställda fick frågor som
hjälpte dem att skriva fritt formulerade reflektioner efter varje besök. Feedbacken från
slutkunderna och piloternas dokumentation användes för att utveckla tjänsterna redan
när piloterna pågick och efter att de hade avslutats. Det gedigna materialet påvisade vad
som fungerade väl i tjänsterna och vad som skulle kunna utvecklas i fortsättningen.
Coronapandemins intåg i mars 2020 påverkade genomförandet av piloterna i båda
länderna. Till exempel förändrades innehållet i piloterna något, gruppstorleken blev mindre
än planerat eller att piloterna senarelades. I Norra Österbotten genomfördes en pilot
virtuellt, så att barnen fick ta del av gårdens verksamhet via videolänk. Piloterna visade
att naturbaserade tjänster kan genomföras hälsosäkert även under en pandemi.

Foto: Sofia Thodén/Rödsön Poro-Pirtti
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”NATURUPPLEVELSER SOM EN BESTÅENDE DEL AV LIVET”
– BEHÅLLNINGEN AV PILOTERNA I FINLAND
I Finland genomfördes 13 piloter i tre landskap. De första genomfördes i början av sommaren 2020 och de sista i slutet av sommaren 2021. Över hälften av piloterna bestod
av gårds- och djurbaserade verksamheter. I ungefär en tredjedel av piloterna utfördes
naturbaserade verksamheter. I Finland genomfördes inga trädgårdsassisterade piloter.
Slutkunderna var bland annat förskolebarn, högstadieelever, flickor och unga kvinnor
som behöver stöd, äldre personer med demenssjukdom, klienter inom missbruksvården
och den psykiatriska vården, invandrare samt barn och familjer som lever under svåra och
otrygga förhållanden. Majoriteten av slutkunderna var barn och ungdoma (6-29-åringar),
som deltog i upp till tio piloter. En av de planerade piloterna för äldre personer kunde
genomföras, varav den äldsta deltagaren var 96 år.
Målen med piloterna fastställdes utifrån slutkundernas behov. Målsättningen med piloterna var till exempel att stärka deltagarnas förhållande till naturen och lära dem om djur,
årstidsväxlingarna och att arbeta självständigt likväl som i grupp. Det strävades också
efter att främja deltagarna mod, ge dem en positiv självbild, ge dem egentid, minska
deras stress och få dem att delta i en frivillig naturaktivitet.
En pilot innefattade oftast 3–6 besökstillfällen. Slutkundernas deltagandegrad varierade:
majoriteten deltog varje gång, medan en del deltog en eller ett par gånger. Enligt
kundorganisationerna berodde frånvaron bland annat på att deltagarna befann sig i en
problematisk livssituation, blev sjuka eller på coronaläget. Många kundorganisationer
hade också tvingats förändra eller minska sin basverksamhet på grund av pandemin,
vilket gjorde att de inte kom i kontakt med slutkunderna lika bra som i normala fall.
Å andra sidan kunde man tack vare de naturbaserade tjänsterna som genomfördes
utomhus erbjuda verksamhet under friare former än vad man hade kunnat göra inomhus.
Totalt samlades 246 feedbackformulär från slutkunderna in, varav 174 svarade på
det korta formuläret och 72 svarade på det långa formuläret. Av de som svarade var
71 procent kvinnor eller flickor, 26 procent män eller pojkar och 3 procent uppgav att de
var något annat eller att de inte ville svara på frågan.
Deltagarna var mycket nöjda med piloterna. Alla vuxna deltagare och 95 procent av
barnen ville delta i verksamheten igen. I det korta feedbackformuläret (168 svar) fick
deltagarna besvara frågan ”Vad tyckte du om dagen?” med hjälp av smileys (se bild 1).
Nittio procent valde den gladaste eller näst gladaste smileyn. Endast två deltagare valde
de smileys som är minst glada.

Bild 1. Svaralternativ med smileys i det korta feedbackformuläret (Martta Ylilauri).
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De öppna frågorna ”Vad var extra roligt?” och ”Vad tyckte du inte om?” ger mer information om vilka känslor deltagarna upplevde under piloterna. Deltagarna tyckte att djuren
och att ta hand om dem var extra roligt. Djuren som fanns med i piloterna var till exempel
hästar, lamm, ankor, höns, grisar och en åsna. Deltagarna fick klappa, mata, leda och
titta på djuren och göra rent i deras utrymmen. Många deltagare uttryckte generellt att
”allt” var roligt. Deltagarna tyckte inte om lukten av djuren, det kalla vädret och att arbetsmängden var för stor eller liten.
Varje besök varade i genomsnitt i 2–3 timmar. Ungdomarna och de vuxna fick uppge sin
åsikt om besökets längd. Över 90 procent ansåg att längden var lagom och 7 procent
tyckte att det var för kort.
Ungdomarna och de vuxna var mycket nöjda med sitt deltagande i verksamheten (se
tabell 1). Det långa feedbackformuläret som de fyllde i innehöll påståenden om verksamheten och om hur den hade påverkat deltagaren. Deltagarna instämde helt eller
delvis i påståendena ”Handledningen var tydlig”, ”Jag upplevde positiva känslor” och
”Verksamheten var avkopplande”. Nittionio procent tyckte att omgivningen var trevlig.
96 procent glömde eventuella bekymmer och sorger, 93 procent upplevde att de blivit
lyssnade på och fått delge sina tankar/synpunkter, medan 7 procent inte kunde besvara
frågan. Åttiosex procent upplevde att de kunde förverkliga sig själva, medan 13 procent
inte kunde göra en bedömning i denna fråga. Majoriteten (88 %) hade lärt sig nya saker,
3 procent hade inte lärt sig nya saker och en tiondel kunde inte göra någon bedömning.

Instämmer
helt

Instämmer
delvis

Delvis av
annan åsikt

Helt av
annan åsikt

Vet inte

Handledningen var tydlig (n=72)

93%

7%

0

0

0

Omgivningen var trevlig (n=71)

92%

7%

1%

0

0

Jag upplevde positiva känslor (n=71)

82%

18%

0

0

0

Verksamheten var avkopplande (n=72)

78%

22%

0

0

0

Man lyssnade på mig och jag fick delge
mina tankar/synpunkter (n=72)

76%

17%

0

0

7%

Jag glömde mina bekymmer
och sorger (n=72)

60%

36%

3%

0

1%

Jag kunde förverkliga mig själv (n=70)

57%

29%

1%

0

13%

Jag lärde mig nya saker (n=72)

53%

35%

0

3%

10%

Tabell 1. Svarsfördelningen för det långa feedbackformuläret (Heli Siirilä).
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Kundorganisationerna var nöjda med sina erfarenheter från piloterna. Slutkundernas
handledare framförde följande synpunkter:

•

Hos kunderna i gruppen med unga vuxna höll den positiva känslan i sig i flera dagar
efteråt, längre än efter den vanliga gruppverksamheten som kundorganisationen
erbjuder.

•

Besöket i stallet ökade kundens självförtroende och trygghet i gruppen när hen tack
vare sina hästkunskaper kunde instruera och hjälpa de andra gruppmedlemmarna
som hade mindre erfarenhet av hästar.

•

Besöket i stallet minskade avsevärt kundens hästrädsla när hen fick trygga erfaren-

•

Efter utflykterna i naturen började barnet följa med sina föräldrar och kompisar på

•

En ung vuxen som var osäker på sin framtid lyckades ta ut en riktning och började

heter av hästar i en lugn miljö och under ledning av en yrkeskunnig person.

utflykter i naturen.

tro på framtiden när hen med hjälp av pålitliga och yrkeskunniga vuxna fick olika
djur- och gårdsassisterade erfarenheter och blev mer självsäker.

•

Kunder som kände varandra sedan tidigare började prata med varandra på ett
djupare och personligare plan i vindskyddet än vad de gör i kundorganisationens
serviceenhet.
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Piloterna gav företagarna många olika erfarenheter. De fick möjlighet att testa om deras
servicemodeller fungerade och lärde sig bland annat vilken typ av informationsutbyte,
planering, utrustning och tidsschema som krävs. Informationen om vad som fungerade
i den egna servicemodellen och vilka som var företagarens starka och lite svagare delområden var viktig. Dessutom fick de erfarenhet av vilka oväntade situationer som kan
uppstå när tjänsten tillhandahålls.
De oväntade situationerna var av varierande slag, men ingen var allvarlig. Till exempel
anmälde inte alla deltagare sin frånvaro, så det slutliga antalet deltagare kunde bekräftas
först på plats när besöket började. Det kunde uppstå problem med transporterna, till
exempel när taxin körde slutkunderna till fel plats eller kom och hämtade dem vid fel tid.
Deltagarna kunde infinna sig på plats i kläder eller skor som lämpade sig dåligt för vädret
eller arbetsuppgifterna.
Kundorganisationerna och projektaktörerna gav företagarna feedback i samband med
besöken och under slutdiskussionen. Feedbacken handlade om vad som var bra och
fungerade väl med servicemodellen och vad som eventuellt skulle kunna vidareutvecklas.
Samarbetet mellan företagarna och kundorganisationerna fungerade i huvudsak bra
under piloterna. Projektaktörerna hade oftast den aktiva rollen i arbetet med planering
och i informationsutbytet, så företagarna och kundorganisationerna hade inte kunnat
genomföra pilotprojekten helt på egen hand. Kundorganisationerna ville fortsätta köpa
tjänster av Green Care-företagarna, men majoriteten av dem hindrades av finansieringen.
De hade med andra ord inte tillräckligt stor budget för att köpa tjänster. Den positiva
feedbacken från slutkunderna och deras önskan om att delta i naturbaserade tjänster
även i fortsättningen fungerade som en motiverande faktor.
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PILOTER SVERIGE
I Sverige genomfördes totalt 5 piloter i Norrbotten. Den första ägde rum under våren
2020 och den sista under hösten 2021. Piloterna fokuserade på naturunderstödda aktiviteter inom gårds-, trädgårds- och djurassisterad verksamhet. Målgruppen, det vill säga
slutkunden för piloterna var unga vuxna i behov av arbetsintegrerade insatser, vuxna
med stressrelaterad ohälsa eller annan psykisk ohälsa. Deltagarna som var 13 till antalet,
var i åldrarna 21–57 år.
Varje pilotomgång bestod av 5–6 besök hos företagarna. Varje pilotomgång varade i
genomsnitt 3–4 timmar samt tid för transport till och från gården. Piloterna utformades
och planerades för mindre grupper på 1–5 personer, och deltagandet varierade för de
olika piloterna: några av deltagarna medverkade vid varje tillfälle, några en eller två
gånger. Frånvaron beroedde bland annat på deltagarnas utmanande livssituation, sjukdom eller pandemin. Många företagare hade också behövt ändra eller minska ner sin
kärnverksamhet till följd av Corona-pandemin, vilket dock inte påverkade möjligheten för
deltagarna att ta del av de naturbaserade tjänsterna, då dessa i huvudsak genomfördes
utomhus.
Deltagarnas fick besvara ett feedbackformulär (se bilaga 3) som bestod av nio påståenden som de skulle gradera från ”Instämmer helt” till ”Helt av annan åsikt” (se tabell
2). Totalt samlades 42 feedbackformulär in från deltagarna. Av alla svarande var 81
procent kvinnor och 19 procent män. Resultatet visar att deltagarna var mycket nöjda
med sina upplevelser av piloten. Majoriteten upplevde positiva känslor under och av den
naturbaserade aktiviteten, samt att verksamheten upplevdes som avkopplande och att
omgivningen var trevlig. Samtliga deltagare svarade att aktiviteten var lagom lång och att
de skulle vilja delta igen. En deltagare uttryckte det så här:

Att vara i naturen och ta in med olika sinnen. Att stilla sinnena i vardagen
är en stor hjälp för att hantera livet och en stress.
Majoriteten upplevde också att handledningen från företagaren var tydlig och att de blev
lyssnade på. En deltagare beskrev det:

Det har varit otroligt trevligt att få testa. De är snälla, förstående och tydliga.
Jag har känt mig trygg och uppskattad och jag känner mig lite tryggare
inför att börja arbetsträna för jag har sett här att det finns möjlighet att det
kan bli bra.
Störst variation i svaren var det för frågorna ”Jag glömde mina bekymmer och sorger”,
”Jag kunde förverkliga mig själv” samt ”Jag fick nya idéer för min vardag/fritid”, där några
var av helt annan åsikt. En deltagare ställde frågan om hur vi definierar ”att förverkliga
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sig själv”, och menade att frågan är svår att besvara. Osäkerhet i vad som avses med
frågorna kan vara orsak till att svaren varierar. En annan orsak kan vara att omfattningen
av piloterna de facto är för kort för att deltagarna ska uppleva en effekt, vilket svaren kan
indikera. Just relaterat till tidsaspekten uttryckte en deltagare det med orden:

Synd att vi har så ont om tid/gånger då jag tror att det skulle hjälpa mig
med alla mina diagnoser.
Instämmer
helt

Instämmer
delvis

Vet inte/kan
inte svara

Delvis av
annan åsikt

Helt av
annan åsikt

Verksamheten var avkopplande

62%

38%

0

0

0

Jag upplevde positiva känslor

79%

19%

2%

0

0

Jag lärde mig nya saker

57%

36%

7%

0

0

Jag glömde mina bekymmer och sorger

45%

41%

7%

5%

2%

Jag kunde förverkliga mig själv

32%

20%

44%

4%

0

Jag fick nya idéer för min vardag/fritid

31%

36%

29%

2%

2%

Handledningen var tydlig

93%

7%

0

0

0

Jag blev lyssnad på och fick delge mina
tankar/synpunkter

88%

8%

4%

0

0

Omgivningen var trevlig

88%

12%

0

0

0

Tabell 2. Feedback från deltagarna (n=42) efter piloterna (Päivi Juuso och Heli Siirilä).

Företagaren, likväl som kontaktpersonerna från de offentliga aktörerna har fått skriva
reflektioner efter piloterna. Till analysen har även data från utvärderingssamtalet som
gjordes efter avslutad pilot med företagaren och den offentliga aktören inkluderats.
Analys av reflektionsdokumenten visar att piloterna enligt samtliga blivit bra, trots bortfall
av deltagare samt relaterat till den korta tiden för piloteringen. Piloteringen har också
möjliggjort för dom att testa sina idéer, t ex att utveckla nya metoder och aktiviteter
inom naturbaserade tjänster. Trots bortfall av deltagare bedömer samtliga företagare att
grupperna fungerat bra och att de upplevt att deltagarna varit positiva till aktiviteterna.
En företagare beskrev det såhär; ”Alla ger och tar, ingen tar över”.
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Aktiviteter som skogsbad beskrevs av företagarna fokusera på deltagarnas egna
mående, jämfört med om aktiviteter genomfördes med djuren där deltagarna behövde
mer handledning. Däremot framkom också att deltagarna som var mer tystlåtna och
reserverade i gruppen, lättare öppnade upp sig med djuren. Samtliga företagare inledde
första pilottillfället med en genomgång av de planerade aktiviterna, samt om rutiner och
regler gällande säkerhet och trygghet för djur, natur och deltagarna, vilket av kontaktpersonerna från den offentliga aktören beskrevs som professionellt och strukturerat.
Överlag beskrev kontaktpersonerna att företagarna varit lyhörda och flexibla gällande
planerade aktiviteter utifrån deltagarnas mående och t ex bemött oro och ångest på
ett pedagogiskt och lugnande sätt. En kontaktperson beskrev att företagaren hjälpte
deltagaren att sänka kraven på sig själv, vilket medförde att deltagaren kunde utvecklas
under piloteringen. Förtroende och tillit till företagaren beskrevs av kontaktperson likväl
som av projektteamets medverkande deltagare, ha en positiv inverkan på deltagarnas
mod att ta egna initiativ, interagera med andra och känna trygghet under aktiviteterna.
Samarbetet fungerade väl mellan företagare, offentliga aktörerna och projektteamets
deltagare, under piloteringen. En tydlig initial plan gällande tidpunkt, transporter m.m.
samt en kontinuerlig dialog under pilotomgången sågs som betydelsefullt för att även
skapa trygghet och kontinuitet för deltagarna. Samtliga parter var intresserade av en
fortsättning efter pilotomgångens slut, men var inte möjlig relaterat till offentliga aktörernas
budget och upphandlingsprocesser. I något enstaka fall fördes dock dialog om en eventuell möjlig samverkan, där parterna dock behövde hitta former för finansieringen.

SAMMANFATTNING
I Nordic NaBS-projektet i Finland och Sverige genomfördes under 2020–2021 totalt 18
piloter, varav 13 i Finland och 5 i Sverige. Enligt den feedback som samlades in från
slutkunderna, kundorganisationerna och företagarna genomfördes piloterna i enlighet
med målen. Slutkundernas funktionsförmåga ökade bland annat i fråga om självförmåga
och sociala färdigheter. Dessutom fick slutkunderna nya erfarenheter och lärdomar.
Kundorganisationerna fick erfarenhet av hur naturbaserade välfärdstjänster fungerar
för deras kunder och information om tillgången till denna typ av tjänster. Företagarna
utvecklade sina servicemodeller med hjälp av piloterna, byggde nätverk inom social-,
hälso- och sjukvårds- och den pedagogiska sektorn och ökade sina kunskaper om att
driva affärsverksamhet.
Det var många faktorer som låg bakom de goda resultaten. Den viktigaste faktorn var
sannolikt de noggranna förberedelserna. De bestod av att sammanföra lämpliga kundorganisationer och företagare samt att anpassa tjänsterna efter slutkundernas behov.
Vid valet av slutkunder till piloterna tog man hänsyn till företagarnas yrkesfärdigheter och
kompetens. En öppen interaktion mellan de olika parterna liksom noggrann planering av
varje besökstillfälle och piloterna som helhet ingick i kvalitetssäkringen.
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Kommunikationen från företagaren till kundorganisationen och från kundorganisationen
till slutkunderna visade sig vara ett mycket viktigt element. Kommunikationen gällde de
exakta tidpunkterna för piloten, nödvändig klädsel och utrustning, slutkundernas transport till platsen för piloten, antalet slutkunder och vilka aktiviteter som skulle utföras
under besöken. En broschyr om tjänsten till slutkunderna är ett exempel om hur en god
kommunikation kan främjas.
Om slutkunderna kommer från social-, hälso- och sjukvårds- eller pedagogiska sektor
har företagaren inte slutkundernas kontaktuppgifter. Då ökar kundorganisationens
kommunikationsansvar både avseende förhandsinformationen inför och i samband
med kundbesöken. Till exempel är det viktigt att informera slutkundens chaufför och
företagaren om en slutkund inte kommer att delta vid ett pilottillfälle.
Utvecklingsmöjligheterna som företagarna anger rör främst den samverkan som samtliga önskar med den offentliga verksamheten. Majoriteten anger också att de behöver
utveckla sina egna kunskaper inom marknadsföring av sina tjänster generellt och
specifikt de naturbaserade tjänsternas innehåll och värde. En lärdom som företagarna
beskriver ha tagit med sig är att lyssna in vilka förväntningar slutkunden har inför sitt
deltagande, detta var främst relaterat till bortfallet av deltagare under piloten. Därtill att
de som företagare behöver ha kännedom om var i sin sjukdomsprocess deltagarna är för
att kunna anpassa nivån på aktiviteten. Korta interventioner anges också kunna vara av
värde just relaterat till att deltagare som är mer tveksam, inte ska känna att de förbinder
sig för längre insatser vilket kan skapa ångest och oro. För en möjlig samverkan och
upphandling från den offentliga verksamheten måste tjänsterna paketeras och beskrivas
på ett tydligt sätt så att kunden, dvs. den som köper tjänsten vet vari värdet ligger för
slutkunden, vad tjänsten innehåller och vad de kan förvänta sig för resultat.
Tack vare piloterna fick företagarna klarhet om sin egen affärsverksamhet och de lärde
sig att se sina styrkor, hur tjänsten fungerar och hur den behövde utvecklas under piloten
och i fortsättningen. De fick också nyttiga lärdomar om hur de når nya kundgrupper.
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BILAGA 1.

DET KORTA FEEDBACKFORMULÄRET SOM ANVÄNDES I FINLAND

Pilotointien asiakaspalautelomake (lyhyt)
Päivämäärä: _____/_____ 20____
Pilotoinnin toteutuspaikka/ yritys:______________________________________________________
Asiakastaho: ______________________________________________________________________
Osallistuja:

Ikä:_____ vuotta
Sukupuoli: tyttö/nainen___

poika/mies___ muu/en halua sanoa___

Toimintamuoto (ympyröi yksi tai useampi):

eläimet

maatila

luonto

puutarha

MITÄ PIDIT TÄSTÄ PÄIVÄSTÄ? (ympyröi sopivin)

Mikä oli erityisen mukavaa?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Mistä et pitänyt?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Haluaisitko osallistua toimintaan uudestaan? (ympyröi)
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BILAGA 2.

DET LÅNGA FEEDBACKFORMULÄRET SOM ANVÄNDES I FINLAND

Pilotointien asiakaspalautelomake (pidempi)
Päivämäärä: _____/_____ 20____
Pilotoinnin toteutuspaikka/ yritys:______________________________________________________
Asiakastaho: ______________________________________________________________________
Osallistuja:

Ikä:_____ vuotta
Sukupuoli: tyttö/nainen___

poika/mies___

muu/en halua sanoa___

Toimintamuoto (valitse yksi tai useampi):

eläimet

maatila

luonto

puutarha

1

Toiminta oli rentouttavaa

2

Koin myönteisiä tunteita

3

Opin uusia asioita

4

Unohdin mahdolliset huoleni ja murheeni

5

Pystyin toteuttamaan itseäni

6

Ohjaus oli selkeää

7

Tulin kuulluksi, sain tuotua omia ajatuksiani esille

8

Toimintaympäristö oli miellyttävä

9

Toimintapäivä oli ajallisesti

10 Haluaisin osallistua toimintaan uudestaan

sopiva

liian lyhyt

kyllä

en

täysin eri mieltä

jokseenkin eri mieltä

en osaa sanoa

(Laita rasti sopivimpaan kohtaan)

jokseenkin samaa
mieltä

täysin samaa mieltä

Miten arvioisit Green Care -toimintaa, johon osallistuit?

liian pitkä

Muita kommentteja:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Kiitos vastauksestasi - palautteesi on tärkeä!
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BILAGA 3.

FEEDBACKFORMULÄRET SOM ANVÄNDES I SVERIGE

Nordic NaBS kundutvärdering
Datum: _____________________________________
Företagets namn:______________________________________________________
Verksamhetsform (välj en eller flera alternativ):

□djur

□lantgård □natur

□trädgård

Offentlig aktör:_________________________________________________________
Kön:

□Flicka/ Kvinna

□Pojke/Man

□Annan/vill ej ange

Ålder: ________ år

Svara i vilken grad du instämmer med nedanstående påståenden:

1. Verksamheten var
avkopplande
2. Jag upplevde positiva
känslor
3. Jag lärde mig nya
saker
4. Jag glömde mina
bekymmer och
sorger
5. Jag kunde förverkliga
mig själv
6. Jag fick nya idéer för
min vardag/fritid
7. Handledningen var
tydlig
8. Jag blev lyssnad på
och fick delge mina
tankar/synpunkter
9. Omgivningen var
trevlig

Instämmer
helt

Instämmer
delvis

Vet
inte/kan
inte svara

Delvis av
annan åsikt

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□
□

Helt av
annan åsikt

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

□

□

□

□
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FORTS.

BILAGA 3.

FEEDBACKFORMULÄRET SOM ANVÄNDES I SVERIGE

Aktiviteten var i tid:

□ Lagom lång
□ För kort
□ För lång
Jag önskar medverka i aktiviteten igen:

□ Ja
□ Nej
Andra kommentarer:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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INTRODUKTION
Ett företags affärsmodeller visar företagets affärslogik och vad de gör för att skapa och
behålla värden. Företag som bedrivs inom området naturbaserade tjänster behöver
själva förstå sin verksamhet för att utveckla den. De behöver också kunna kommunicera
vad de gör och vilka värden de bidrar med till sina intressenter för att få tillgång till
de resurser de behöver (Johansson m.fl. 2020a, b). Målet med denna artikel är att öka
förståelsen för vad affärsmodeller inom denna typ av verksamhet kan innebära och de
utmaningar företagare står inför. Vi utgår här från företagets perspektiv vid utveckling av
affärsmodeller och hur de kan skapa värde till sina intressenter, exempelvis kunder som
köper eller använder naturbaserade tjänster.
För samhället kan värden handla om att minska de samhällsekonomiska kostnaderna
för personer som befinner sig utanför arbetsmarknaden. Det kan också handla om att
bidra till ett socialt mer inkluderande samhälle. För företagets kunder inom hälso- och
sjukvårds-, sociala omsorgs- och pedagogiska sektorn kan det handla om att bidra med
rehabiliterande insatser eller att förstärka lärandet eller relationen till naturen för barn och
ungdomar. Utvecklingen av naturbaserade tjänster kan utnyttjas också i turismnäringen.
Slutligen kan det också handla om att skapa ett värde för ”slutkunden”, dvs. personer
som tar del av de naturbaserade tjänsterna som företaget erbjuder. Värdeskapandet kan
sammanfattningsvis handla om att lösa problem, tillgodose behov och önskningar som
finns i samhället, i organisationer och hos individer.
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VAD ÄR BMC OCH VAD ANVÄNDS DET TILL?
I projektet Nordic NaBS har verktyget Business Model Canvas (BMC), använts för att
förstå, utforska och utveckla affärsmodeller inom området naturbaserade tjänster. Det
har på detta sätt använts till att beskriva, analysera och designa företags affärsmodeller
(jfr. Osterwalder, 2004; Osterwalder & Pigneur, 2010). Affärsmodellen delas i BMC in i fyra
block; 1) Värdeerbjudandet, 2) Kunder (Kundsegment, Kundkanaler och Kundrelationer),
3) Infrastrukturen och 4) Finansiering. Blocken beskrivs mer genomgående nedan under
resultaten i Nordic NaBS projektet. Studier visar att framgångsrika företag känner till de
centrala delarna i sin affärsmodell för att kunna navigera; tillvarata potential och hantera
risker (Johansson m.fl., 2017; Malmström, Johansson & Wincent, 2015).

PROCESS OCH DATAINSAMLING
Vid intresseanmälan till pilotering beskrev företagarna för första gången med hjälp av de
olika blocken i BMC den tjänst de ville pilotera. I Finland genomfördes 13 piloteringar,
tre i Mellersta Österbotten, tre i Norra Österbotten och sju i Lappland. I denna rapport,
inkluderas nio av dessa affärsmodeller. I Sverige genomfördes 5 piloteringar i Norrbotten,
samtligas affärsmodeller har inkluderats i denna rapport. Datainsamling kompletterades
med intervjuer med företagarna, samt workshops. Under processen, erbjöds företag
i både Finland och Sverige även vägledning via inspelade webbinarium under Nordic
NaBS-projektet. Därtill fick företagarna assistans och coachning i BMC-processen av
personer med affärsexpertis. Företagarna modifierade därefter sin BMC på basis av
erfarenheter från pilotprojektet.
Projektteamet har bedömt BMC och också reflekterat över BMC-processerna i diskussioner med företagarna och på basis av sina observationer. Analyserna har sammanställts
och analys av de faktorer, utmaningar och framgångar som förenar dem har genomförts,
särskilt utifrån perspektivet för utvecklingen av naturbaserade tjänster. Data i alla delar
har analyserats genom kvalitativ innehållsanalys.

DELTAGARE: FÖRETAG OCH KUNDER
Företagen som deltog i pilotprojekten i såväl Sverige som Finland var små. Gemensamt
för alla var att affärsmodeller mot naturbaserade tjänster var ett utvecklingsområde. De
flesta svenska och finska företagarna var i tidiga skeden i sin affärsmodellsutveckling
och hade antingen startat verksamheten relativt nyligt eller var på väg att starta sin
verksamhet. Några enstaka företag hade kommit längre och deltog i projektet för att
vidareutveckla sina affärsmodeller. Flertalet av företagen hade många olika verksamheter,
vilket var ett sätt att sprida risker och att säkerställa finansiering. Andra företag planerade
att komplettera nuvarande affärsmodell med nya erbjudanden kopplat till naturbaserade
tjänster för att säkerställa en portfölj av affärer som möjliggjorde att de kunde leva på
verksamheten. Ytterligare andra företagare bedrev verksamheten som bisyssla och
ville nu skala upp till att bli ett självförsörjande företag med naturbaserade tjänster som
huvudsyssla.
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Vid tidpunkten för projektet tillhandahöll företagen främst andra typer av tjänste- och
produkterbjudanden till andra kunder än de inom det naturbaserade tjänsteområdet.
Företagen strävade därmed efter att utveckla naturbaserade tjänsteerbjudanden, varav
medverkan i Nordic NaBS var en del för att möjliggöra denna utveckling.
Kundorganisationer som medverkade i pilotprojekten i Sverige och Finland var från den
offentliga, privata och tredje sektorn. I Sverige var de medverkade kunderna från offentliga sektorn aktörer från regionens närpsykiatri, primärvård och Samordningförbund.
Kunderna i Finland verkade inom rehabiliteringsområden såsom mentalvård, barnvård/
barnskydd inom socialtjänsten. Slutkunderna, dvs. användarna av de naturbaserade
tjänsterna utgjordes i Sverige av unga vuxna i behov av arbetsintegrerade insatser, vuxna
med stressrelaterad ohälsa eller annan psykisk ohälsa. Slutkunderna i Finland var barn
och familjer som lever under svåra och otrygga omständigheter, daghems- och skolbarn,
föräldrar till barn med särskilda behov, klienter i mental rehabilitering, människor med
demenssjukdomar och invandrarkvinnor.
Erbjudande och utförande av de naturbaserade tjänsterna som piloterades och beskrevs
med BMC (Figur 1) skedde i stor utsträckning utomhus eller i direkt angränsning till ett
jordbruk, bondgård, trädgård eller hästgård. Verksamhetsformerna bestod av att natur-,
djur- och gårdsassisterad verksamhet användes. De metoder som användes utgjordes
till exempel av skogsbad, promenader, mindfulness och avslappningsövningar samt
socialpedagogisk hästverksamhet. I ett av pilotprojekten testades digital tjänst, då fysiska
möten inte var möjligt på grund av pandemin.

Nyckelpartners

Aktiviteter

Värdeebjudande

Nyckelresurser

Kostnadsstruktur

Kundrelationer

Kundsegment

Kundkanaler

Intäktsströmmar

Figur 1. Business Model Canvas (Christa Haataja).
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PILOTERANDE NORDIC NABS FÖRETAGENS AFFÄRSMODELLER
Värdeerbjudandet handlar om erbjudandet till kunderna och de värden som företagen
bidrar med. Nordic NaBS företagen lyfter fram naturbaserade tjänsternas hälsobringande
effekter samt de verksamhetsmiljöer där tjänsterna genomförs som viktiga värdeerbjudanden. Att sammanfatta och konkretisera löftet är dock utmanande, även för en enskild
tjänst. Hur kan nyttan av en specifik tjänst beskrivas med endast några få ord för att
attrahera såväl den betalande kunden som slutanvändaren av tjänsten?
Företagets kompetens att handleda slutkunder inom ramen för den naturbaserade
tjänsten och annan yrkesskicklighet återspeglas ofta inte i affärsmodellen. Detsamma
gäller tjänstens ändamålsenlighet. Detta skulle kunna betonas mer i företagens
marknadsföring av de naturbaserade välfärdstjänsterna till social-, hälso- och sjukvårdseller pedagogiska verksamheterna. En möjlighet för företagen är att identifiera och
konkretisera olika typer av värdeerbjudanden till olika målgrupper av både betalande
kunder och slutkunder.
Kunder i Business Model Canvas inkluderar kundsegmentet, kundrelationer och kundkanaler. Kundsegmentet avser de kunder som företaget riktar sina tjänster till. Segmenteringen måste ta hänsyn till skillnaden mellan betalande kunder och kunder som använder
tjänsterna. Det är viktigt att förstå kundernas behov och önskemål och att rikta tjänster
till en specifik kund eller kundgrupp. Potentiella kunder för naturbaserade tjänster finns
inom privat, offentlig och tredje sektor. Till exempel i Finland är potentiella kunder från
tredje sektorn stora centrala organisationer verksamma inom den sociala sektorn, som vill
erbjuda sina kunder möjlighet att använda naturbaserade tjänster. I piloten var kunderna till
exempel företag och offentliga aktörer inom sjukvården som anordnade rehabiliterande
aktiviteter för sina anställda eller patienter som lider av stressrelaterad ohälsa.

Naturvärden som källa till välbefinnande Nordic NaBS projektets resultat

29

AFFÄRSMODELLER FÖR NATURBASERADE TJÄNSTER - BUSINESS MODEL CANVAS (BMC)

I dagsläget har de flesta deltagande företagen inga etablerade kunder inom ramen för
naturbaserade tjänster. Företagen har funderat på vem den betalande kunden är, och
som sådana har bland annat företag, föreningar, stiftelser, kommunernas social- och
hälsovårdstjänster och skolor nämnts, liksom även pensionsbolag och privata kunder.
Önskade kundsegment beskrevs ofta i breda generella termer vara regioner, kommuner,
Arbetsförmedling, svenska Försäkringskassan och andra offentliga aktörer, men även
privata betalande kunder. NaBS företagen fokuserar främst på de offentliga aktörerna,
vilket har visat sig vara ett svårt kundsegment att attrahera och lyckas få till implementering av tjänsterna. Utmaningar som identifierades kopplat till de offentliga kunderna var
bristande legitimitet relaterat till evidensbaserad praktik, svårhanterliga upphandlingsprocesser och konkurrens med de offentliga aktörernas egna verksamheter ”det här kan
vi göra själva”. Fokus i värdeskapandet tenderade att ligga på slutkunden medan ett gap
i att attrahera den betalande kunden ofta förelåg.
Företagen hade svårt att sätta ord på vilka konkreta värden de faktiskt bidrog med utifrån de
specifika kundernas behov och önskningar. De hade därför svårt att attrahera kunder och
att legitimera sina tjänsteerbjudanden. Det fanns ett intresse av att erbjuda hållbara, trygga
och genuina lösningar som del av värdeerbjudanden vilket dock inte sågs vara möjligt
i dagsläget med tanke på den relativt omogna fas företagets affärsmodell befann sig i.
Kundkanalerna i NaBS företagen relateras till marknadsförande aktiviteter för att nå ut
exempelvis via sociala media och annonsering. NaBS företagarna bygger nya klientrelationer med hjälp av personlig kontakt, befintliga klientrelationer, introduktionsbesök
och sociala medier samt genom att kontakta potentiella beställare eller klienter direkt.
Marknadsföringskanalen väljs ofta enligt företagarens kompetens, tidsanvändning
och satsning. Generellt marknadsförs tjänsterna med hjälp av webbsidor, mässor och
utvecklingsprojekt som Nordic NaBS. Den vanligaste marknadsföringsmetoden i dagsläget är dock den s.k. ”djungeltelegrafen”, dvs. mun till mun-metoden. De använde sig
endast i begränsad omfattning av annonsering i de fall de alls annonserade. Konstateras
kan att företagarna har fäst uppmärksamhet vid att nå och marknadsföra tjänsterna till
nya kunder i mycket varierande grad. Detsamma gäller för beräkning av kostnader för
marknadsföringsinsatser och kommunikation. Budgeten för marknadsföringsinsatserna
är generellt väldigt begränsade.
Kundkanalerna handlar också om kanaler för upphandling av tjänsterna och kontakter
med centrala nyckelaktörer exempelvis via telefon och möten. Nätverkande var en strategi att komma i kontakt med nya kunder och betalande kunder. Företagen upplevde
dock att det var svårt att komma i kontakt med betalande kunder över huvud taget.
Kundkanalen handlar vidare om det sättet företaget möter slutkunden på dvs. på plats i
den miljö där de naturbaserade tjänsterna tillhandahålls; med de specifika rehabiliterande
insatserna på fysisk plats och tillhörande interaktion med natur och djur. Det här var en
del av affärsmodellen som var väl genomarbetade i alla företag där fokus var just på att
tillhandahålla tjänster i natur och ofta med djur.
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I dagsläget finns en del kundrelationer med potentiella kunder, som betalar för företagens
andra naturbaserade tjänster, dock inte för de tjänster som piloterades. Relationerna
beskrevs dock av företagarna som viktiga att värna om. Förhoppningar fanns om
framtida långsiktiga kundrelationer med betalande kunder som kan rekommendera och
tillhandahålla företagets tjänster till slutkunder som en del av sin ordinarie verksamhet.
Pilotprojekten och BMC-processerna har hjälpt företagare att komma med idéer för nya
eventuella kundorganisationer och kundgrupper samt att definiera och utveckla nya
kanaler för att nå dessa. De har även funderat på hur de kan ”skala upp” verksamheten
och tjänsteutbudet och/ eller skräddarsy tjänsten efter de specifika kundernas och slutkundernas önskemål. Företagen har dock ännu inte tagit ställning till vilken inriktning de
ska ta och vilka typer av kundgrupper eller kundrelationer som är attraktiva och lönar sig
långsiktigt, dvs. bidrar till hållbara affärsmodeller.
Infrastrukturen är central för att det ska hända något. Nyckelresurser behövs i form av
exempelvis kompetens att bedriva verksamheten, en gård eller skog där aktiviteter kan
ske och tillgång till djur som hästar eller hundar vilka kan vara del av värdeskapandet.
Den erbjudna tjänsten, eller aktiviteten specificerar vad företaget ska göra för att skapa
värde och nå sina mål. Nyckelpartners är de personer och nätverk som behöver finnas
för att tillhandahålla värdet.
Utveckling av nya samverkansmodeller är något som lyfts fram av alla företagare. De ser
ett behov av att utveckla ett mer omfattande samarbete med olika typer av företag och
organisationer inom det egna ”ekosystemet”. Traditionellt har företagarna främst sett till
sina närmsta potentiella kunder och användare av tjänsterna. Under de olika piloteringarna
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deltog olika nyckelpartners exempelvis region och samordningsförbund men visionen
fanns att kunna nå ut till ytterligare centrala nyckelaktörer såsom arbetsförmedling,
försäkringsorganisationer, kommuner och regioner, socialtjänst och olika aktörer inom
hälso- och sjukvård.
Företag med etablerade verksamheter samverkade dock med nyckelpartners i andra
delar av sin verksamhet såsom exempelvis partners inom turismnäringen. Arbetet med
att utveckla ekosystemet med nyckelpartners fortgår och förhoppningen är att inom kort
utveckla det sociala kapitalet som krävs för att utveckla hållbara affärsmodeller inom
naturbaserade tjänster.
Centrala nyckelresurser som företagarna identifierade var bland annat de själva
(humankapitalet) dvs. deras kunnande och kompetens inom sitt verksamhetsområde
samt deras egen drivkraft. Företagarna ville bli anlitade för sin professionella kompetens
och sin kunskap inom området naturbaserade tjänster för att kunna hjälpa såväl betalande
kunder som slutkunder. Största delen av de företagare som deltog i pilotprojekten
producerar sin tjänst huvudsakligen på samma plats, vanligtvis den egna gården. De
mest centrala materiella anläggningstillgångarna, dvs. de långsiktiga tillgångarna utgörs
därför av byggnader, gård, mark, trädgård, egen skog och djur. En del av företagarna
hade även möjlighet att tillhandahålla sina tjänster på olika ställen, såsom i närliggande
natur och skog eller genom att föra naturmaterial eller djur till slutkunderna. Utöver de
egna tillgångarna såg företagarna därför tillgång till den omgivande naturen som centrala
nyckelresurser även om det inte tillhörde dem själva. Allemansrätten i Finland och
Sverige möjliggör detta, men det är dock brukligt att diskutera och komma överens med
markägaren om det är möjligt att använda dennes marker för erbjudna tjänsterna.
Aktiviteter för att anpassa tjänsterna till specifika kundgrupper och även specifika personer utifrån deras behov var också viktiga. En del av företagarna efterfrågade exempelvis
feedback från sina kunder för att kunna utveckla innehåll och kvalité i de tjänster som de
erbjuder.
Planering för utveckling av nya samverkansmodeller och partnerskap var också del av
de aktiviteter som föregick inom ramen för projektet. Intressant är att företagen sällan
reflekterat kring partnerskap med andra företagare som erbjuder naturbaserade tjänster
innan projektet. Vid Nordic NaBS-evenemangen har företagarna dock konstaterat att
samarbetet mellan företagen i branschen är en viktig resurs, som möjliggör utvecklandet
av sin egen verksamhet, t ex i form av att nya aktiviteter kunde identifieras. Denna typ
av aktiviteter relateras till finansiell bootstrapping, dvs. att företaget försöker anskaffa
resurser till låg kostnad.
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Egen kompetensutveckling sågs också som viktiga aktiviteter, exempelvis inom offentlig
upphandling och prissättning. Medverkan i projekt utgjorde också en nyckelaktivitet.
Företagen såg projekt som en möjlighet att utöka sitt nätverk (sociala kapital) och att lära
sig nya saker, dvs. en möjlighet till anskaffning av resurser.
Kostnadsstrukturen och intäktsströmmarna varierade mellan de företag som deltog
i pilotprojektet. I dagsläget har företagen inga eller väldigt begränsade intäkter genom
de naturbaserade tjänsterna. Betalningen i sig var ofta en fråga av sekundär prioritet
då företagen i första hand upplevde att de behövde konkretisera sina erbjudanden och
sina kundsegment innan de kunde specificera själva intäktsströmmarna. Detta bidrar
till ett dilemma då intäkter behövs för att kunna tillhandahålla hållbara affärsmodeller.
Företagarna har vidare svårt att beräkna kostnaderna för de naturbaserade tjänsterna
då tjänsterna är nya och inte ännu har implementerats inom någon organisation. Den
egna tidsanvändningen har beaktats i företagens kostnader, men företagarna verkade
inte beräkna sitt pris baserat på sådana lönekostnader. Endast i ett fåtal inkluderar
beräkningar för lönekostnader i sin BMC.
Mindre än hälften av företagarna har nämnt t.ex. försäkringar eller bokföringskostnader
som kostnader i verksamheten. Kostnaderna för djuren nämns, men underhållet av
gårdarna syns inte i kostnaderna. Transportkostnader presenterades inte heller direkt,
eftersom några av kunderna stod för transporterna under piloterna. När tjänster överförs
till produktion är det bra för företagare att ta reda på hur lagstiftningens krav och kostnadsansvar beaktas vid kundtransporter. I de flesta fall är transporten lättast att göra av
kunderna.

Foto: Laura Hanni
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Marknadsföringskostnaderna syns ofta inte heller i kostnadsstrukturen, men marknadsföringen nämns till exempel kopplat till resurser eller lyfts fram i relation till nyckelaktiviteter. Det kan vara typiskt för ett litet företag att marknadsföringen sköts själv och att till
exempel de egna färdigheterna och kanalerna för kommunikation i sociala medier ses
som en resurs. I sådana fall verkar företagen glömma den planmässighet och tid som
en effektiv marknadsföring förutsätter. En reflektion som framkommer är dock att ju fler
kanaler som används och ju större variation av klienter- och beställare de vill nå, desto
viktigare upplevs det av företagen att planera och genomföra marknadsföringsinsatser.
En reflektion som gjordes inom ramen för projektet var att företagarna ofta bedömde
den finansiella situationen i de egna företagen utifrån de generella värden de kunde bidra
med snarare än de kostnader som var förenade med dessa värden. Vidare framkom
vid planering, genomförande och uppföljning av BMC att företagarnas etablerade betalningsmodeller i närliggande tjänsteerbjudanden som företagen tillhandahöll, det vill
säga andra affärsmodeller inom ramen för deras företagande, inte alltid var överförbara
till de naturbaserade tjänsterna. Det naturbaserade företagandet upplevdes som svårare
att finansiera än exempelvis affärsmodeller baserade på turismnäringen eller livsmedelsindustrin. De naturbaserade affärsmodellerna sågs däremot som ett komplement till
de andra affärsmodellerna. Dels beskrevs de som viktiga för en ekonomisk bärighet i
företaget men dels också för att företagarna såg värdet av tjänsterna och att kunna
erbjuda andra att få möjlighet att utnyttja naturens hälsoeffekter och för att kunna leva på
sina företag. Situationen under pandemin gjorde också denna typ av företag mer sårbara
då turistindustrin i stort försvann samtidigt som centrala potentiella kunder inom social-,
hälso- och sjukvårds- samt pedagogiska sektorn inte hade tid att träffa eller ta del av
företagens tjänster. Företagens potentiella betalande kunder fokuserade sina resurser på
att hantera pandemin och att ta till sig något nytt arbetssätt upplevdes därför extra svårt.

LÄRDOMAR FRÅN ANVÄNDNINGEN AV BMC
Baserat på BMC-processernas resultat utkristalliserades ett antal lärdomar relaterat till
affärsmodellsutveckling i de svenska och finska naturbaserade tjänsteföretagen. Nedan
sammanfattas huvudsakliga lärdomarna från företagens arbete med utveckling av affärsmodeller.

•

De tidiga skeden som de naturbaserade affärsmodellerna utgör tenderar att
vara väldigt generella och täcka in alla möjliga kunder och värdeerbjudanden för
att passa ”alla” kunder. Genom att värdeerbjudandet avser att passa alla kunder
riskerar företaget att inte passa någon kund. Värdeerbjudandet behöver fokuseras
och anpassas efter specifika utvalda kundsegment. Vilken kundgrupp och vilket
erbjudande behöver prioriteras?
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•

Affärsmodeller riktar ofta in sig på företagets och slutkundens behov och önskningar.
För att affärsmodeller ska kunna lyfta behövs kunskap om och utveckling av
värdeerbjudande som attraherar den specifika kundgruppen av betalande kunder.
Företaget behöver förstå den typ av betalande kund de riktar sitt erbjudande till.
Vilka behov och förväntningar har den betalande kunden och hur kan affärsmodellen
anpassas till dessa behov och förväntningar?

•

Naturbaserade tjänster inom social-, hälso- och sjukvårds- och pedagogiska
sektorn är en relativt ny och ännu icke i någon större utsträckning upparbetad
verksamhet. Det råder således en avsaknad av en etablerad marknad i såväl
Sverige som Finland. Vilka insatser kan den egna verksamheten bidra med och
vilka aktiviteter behöver prioriteras för att övertyga kunderna och underlätta deras
förståelse för, tillgänglighet till och acceptans av det företaget kan erbjuda?

•

Möjligheter finns att nå ut till nyckelkunder även på den privata marknaden exempelvis kopplat till företagshälsovård. Företagen behöver bredda perspektivet och
tänka utanför de offentliga aktörerna som kunder.

•

De flesta företag som tillhandahåller naturbaserade tjänsteerbjudanden tillhandahåller även andra typer av tjänster inom ramen för sitt företagande. Kompletterande
verksamheter möjliggör utveckling av ett hållbart företagande med stabila intäktsströmmar och att hantera risker. Hur påverkar satsning på naturbaserade tjänster
den helheten: stöder det företagets övriga affärsverksamhet eller använder det kritiska resurser? Hur kan ett företag utveckla och förena olika typer av affärsmodeller
för att bredda sitt företagande, sprida risker och tillvarata möjligheter?

•

Genom att kartlägga företagets ekosystem, kan nyckelpartners identifieras liksom
deras behov med ett ökat värdeskapande som resultat. Hur ser ekosystemet ut,
vilka aktörer finns, vilka roller har de och vad kan de bidra med?

•

En starkare integration och samverkan mellan olika nyckelaktörer som tillsammans
hanterar problem inom samma område eller intressenter skulle stärka möjligheterna att hitta nya angreppssätt och metoder som kompletterar de redan etablerade
metoderna. Hur kan samverkansmodeller utvecklas för att möjliggöra utveckling av
hållbara affärsmodeller?

•

Företagens finansiella fokus är främst på intäkterna och avsaknaden av dessa
medan kostnaderna sällan berörs. För att få ett balanserat perspektiv av företagens
möjlighet att utvecklas och överleva finns ett behov av att förstå både intäkterna
och kostnaderna. Det finns ett behov av att företagen utvecklar sin budget för att
förstå vilka kostnader som är direkt relaterade till verksamheten med de naturbaserade tjänsterna, såväl fasta som rörliga kostnader. Är verksamheten finansiellt
realistiskt? Vilka intäkter och kostnader finns idag och i framtiden då företaget
utvecklats? Hur kan möjligheter säkerställas för att kunna leva på verksamheten?
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För majoriteten av företagarna var BMC en ny bekantskap, och den upplevdes i viss mån
som svår att förstå. Erfarenheterna från Nordic NaBS visar dock att BMC ger möjlighet
att identifiera enskilda tjänster och hitta utvecklingsområden som kan bidra till lönsamhet
och utveckling av kvalitén på tjänsterna. Deltagarna menar att BMC ger möjlighet till att
granska affärsverksamheten från olika perspektiv: vad i företagets nuvarande verksamhet
som stöder tillhandahållande av naturbaserade tjänster och vad som behöver förändras
för att det ska vara möjligt att utveckla de naturbaserade tjänsterna.
En del företagare förstod med hjälp av BMC-metoden-kärnfrågorna i sitt tjänsteerbjudande
och i affärsverksamhet mer allmänt. De lärde sig att fästa uppmärksamhet till
exempel på vilka resurser de kunde anskaffa på annat håll än genom den traditionella
affärsverksamheten, så kallad finansiell bootstrapping. Endel, men inte alla lärde sig
också hur de kunde utveckla prissättningen och försäljningen av tjänsten för att uppnå
lönsamhet och en hållbar affärsgrund. När de slutliga BMC-versionerna jämfördes med
de ursprungliga uppgifterna gick det att se att pilotprojektet och de diskussioner som
fördes i samband med det hjälpte till att få en närmare inblick i den egna verksamheten.
Saker som preciserades var till exempel vad priset på den egna tjänsten kunde bestå
av och vad prissättningen påverkas av. Andra exempel var hur det i prissättningen kan
löna sig att till exempel beakta risker förknippade med plötsliga väderförändringar eller
situationer där kunder drar sig ur en kundrelationen eller ett projekt kunder som partners
hoppar av och därmed inte fullföljer det åtagande som överenskommits om inom ramen
för projektet.

BMC - SAMMANFATTNING - AFFÄRSMODELLER FÖR
NATURBASERADE TJÄNSTER
Små företag med begränsade resurser har svårigheter med att lägga tid på att utveckla
sina verksamheter samtidigt som utvecklingen är kritiskt för företaget. Företagets
överlevnad och operativa verksamhet behöver prioriteras och affärsutveckling och
strategiarbete faller bort. De förstår inte heller alltid vilka vägar de ska gå för att uppnå
utvecklingen och upplever i många fall en uppgivenhet. En erfarenhet som gjordes inom
Nordic NaBS var att företagarna upplevde att de inte hade tillräckligt med tid för att sätta
sig in i BMC processen och utnyttja de anvisningar och material som erbjöds och fanns
tillgängligt. De upplevde också projekttiden alltför kort för att kunna utveckla och testa
sin affärsmodell.
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Många av företagare som tog del i Nordic NaBS piloter och BMC-processer är fortfarande
i början av sitt företagande och kunskapen om affärsmodellsutveckling är därför
begränsad. Nordic NaBS projektet har tagit avstamp i att lära känna affärsspråket och att
ta del av BMC som ett möjligt verktyg för företagen att kunna förstå sin verksamhet och
hjälpa företagaren att kunna börja navigera efter sina egna förutsättningar. Det räcker
dock inte att förstå affärsspråket och att sätta in sitt företag i en BMC men det kan vara ett
första steg för ett nystartat företag (Chroneer m.fl., 2013). Kunskapsresan har successivt
bidragit till att företagarna börjat utforska, experimentera och anpassa kunskaperna till
sin egen verksamhet och på detta sätt kommit en bit på vägen. En förhoppning är att
företagen genom fortsatt arbete ska kunna fortsätta denna resa och utveckla sina företag
till dess fulla potential.
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INTRODUKTION
De ekonomiska kriterierna betonas i beslutsprocesserna om produktion och upphandling av tjänster inom det sociala området och hälso- och sjukvården. Värdeskapande har
traditionellt mätts i finansiella termer och resurser har också allokerats efter de finansiella
prestationerna och styrmåtten. Social- och hälsovårdsområdena och de organisationer
som ordnar tjänster måste idag liksom i framtiden bedriva sin verksamhet med knappa
resurser samtidigt som behovet av service ökar, vilket gör det än viktigare att tjänsterna
är kostnadseffektiva.
Målet med Green Care-verksamheten är att producera tjänster som förbättrar eller
upprätthåller både klienternas och övriga aktörers välbefinnande och bidrar till en
hälsosam verksamhetsmiljö. När man utvecklar naturbaserade tjänster är det viktigt att
förstå både de ekonomiska och icke-ekonomiska påverkansfaktorerna och det samlade
värdeskapandet ur olika intressentgruppers perspektiv. Systematiska utvärderingar av
naturbaserade tjänsters kostnadseffektivitet och nytta har inte funnits i vare sig Finland
eller Sverige. Eftersom detta är en viktig aspekt, inkluderades en samhällsekonomisk
utvärdering av tjänsterna i Nordic NaBS-projektet. Redan i projektets planeringsfas
utsågs SROI (Social Return on Investment) till utvärderingsmetod, eftersom det baserat
på tidigare publicerade utvärderingsrapporter ansågs vara ett användbart, transparent
och systematiskt verktyg för mätning av kvalitativa värden och som dessutom beaktade
olika intressentgrupper.
SROI är en metod för samhällsekonomisk utvärderingsforskning och en referensram som
passar för identifiering, värdering och mätning av icke-monetära, sociala och samhälleliga effekter. Med hjälp av metoden kan man vid sidan av den ekonomiska nyttan lyfta
fram så kallade mjuka värden, till exempel psykisk, social, hälsomässig och miljömässig
nytta (A Guide to Social Return on Investment 2012; Klemelä, 2016; 2018).
Inom ramen för SROI är fokus på att förstå de förändringar som sker genom investeringar
och aktiviteter som genomförts, i detta fall relaterat till naturbaserade tjänster. Vid investeringar och tillförsel av resurser på olika sätt förväntas det att någon slags avkastning
genereras och således att ett värde skapas. Med resultaten av den utvärdering som
gjordes i projektet fanns en önskan att stödja beslutsprocesser som rör valet och upphandlingen av tjänster inom det sociala området och hälso- och sjukvården och öka den
allmänna kännedomen om hur SROI-metoden kan användas.

SROI – AKTIVITETER, EFFEKTER OCH RESULTAT
Företag och organisationer inom sektorn naturbaserade tjänster behöver förstå vilka
värden som skapas för olika intressenter och på olika nivåer i samhället för att ta beslut
internt i de egna organisationerna. De behöver också kunna kommunicera och argumentera för varför det är relevant att användas sig av sådana tjänster. För samhället
kan värden exempelvis handla om att minska de samhällsekonomiska kostnaderna för
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människor som befinner sig utanför arbetsmarknaden. Det kan också handla om att
bidra till ett socialt mer inkluderande samhälle. För företagets kunder som exempelvis
kan vara offentlig hälso- och sjukvårds-, sociala omsorgs- eller utbildningssektorn likväl
som privata företag kan det handla om att bidra med insatser som kunderna själva inte
kan erbjuda inom sin verksamhet. Slutligen kan det också handla om att skapa ett värde
för ”slutkunden”, dvs. personer som tar del av de naturbaserade tjänsterna som företaget erbjuder. Värdeskapandet kan sammanfattningsvis handla om att lösa problem och/
eller tillgodose behov och önskningar som finns i samhället, i organisationer och hos
individer. Produktion och användning av naturbaserade tjänster har också olika effekter
på området och miljön. Dessa värden och värdeskapande är också förenade med kostnader som behöver förstås och göras transparenta i beslutsfattande. Det finns ett behov
av att förstå och synliggöra såväl intäkter som kostnader för att möjliggöra välgrundade
beslut. Synliggörande kan bidra till att förstå fördelar och nackdelar, kostnadseffektivitet
och att göra jämförelser.
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SROI - SEX STEG OCH SJU PRINCIPER
SROI bygger på sex steg och sju principer som kortfattat presenteras nedan (A Guide to
Social Return on Investment, 2012).
De sex stegen:
1. Fastställ analysens omfattning och identifiera de huvudsakliga intressenterna
2. Kartlägg insatser, aktiviteter, resultat och effekter
3. Mät effekterna och ge dem ett värde
4. Fastställ påverkan
5. Beräkna SROI-förhållandet
6. Redovisa, använd och förankra

De sju principerna:
1. Intressenterna är centrala
2. Förstå vad som förändras för intressenterna
3. Värdera det som är relevant för intressenterna med hjälp av monetära proxytermer
4. Inkludera bara det väsentliga
5. Överdriv inte
6. Var öppen och transparent
7. Kontrollera resultaten externt

Inom Nordic NaBS-projektet inleddes SROI-utvärderingsprocessen genom en kartläggning i projektområdet av representativa och redan fungerande naturbaserade servicemodeller som lämpade sig som SROI-analysobjekt, i syfte att göra systematiska utvärderingar av deras kostnadseffektivitet och nytta. I Finland genomfördes en utvärderande
(evaluative) SROI av Soites Green Care-arbetsverksamhet för klienter med intellektuell
funktionsnedsättning. I Sverige gjordes en fiktiv fallbaserad SROI för att åskådliggöra utvärderingsprinciperna för naturbaserade tjänster vid stressrelaterad ohälsa hos klienter.
I följande kapitel beskrivs utvärderingsprocesserna som genomförts i projektet och de
viktigaste resultaten av dessa.
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BESKRIVNING AV UTVÄRDERINGSOBJEKTET
I den inledande fasen av SROI-utvärderingen fastställdes ett utvärderingsobjekt och de
centrala intressentgrupperna identifierades (Figur 1). Den Green Care-arbetsverksamhet
som Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite erbjuder sina klienter
med intellektuell funktionsnedsättning utsågs till Finlands SROI-utvärderingsobjekt. Det
fanns goda erfarenheter av verksamheten sedan flera år tillbaka. Soite är en av Finlands
pionjärer när det gäller att utnyttja natur- och djurassisterad verksamhet för olika
klientgrupper. Soite använder Green Care-servicesedlar som klienter med intellektuell
funktionsnedsättning kan utnyttja när de väljer att genomföra sin arbetsverksamhet vid
ett företag som producerar en gårds-, djur- eller naturassisterad verksamhet eller en
trädgårdsverksamhet.

Yrkesverksamma inom Soites
handikapptjänster

Familjer och
nära och kära

Green Care
-företagare

ARBETSVERKSAMHET FÖR KLIENTER
MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING
Personal vid
bostadstjänster
och personliga
assistenter

Stödföreningar
för personer med
funktionsnedsättning

Utvecklare och
beslutsfattare

Figur 1. Centrala intressenter, SROI case Finland (Steg 1) (Martta Ylilauri).
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Enligt beskrivningen av arbetsverksamhet som ordnas av Soite ”beviljas arbetsverksamhet personer som har särskilda svårigheter att klara av normala arbetsuppgifter.
Green Care-verksamhet och naturassisterad arbetsverksamhet erbjuds som alternativ
till arbetsverksamhet vid verksamhetscenter för klienter som Green Care-verksamhet
lämpar sig för. En klient beviljas ingen personlig assistans för Green Care-verksamhet.
Naturassisterad Green Care-verksamhet på en gård innebär till exempel att mata, sköta
och vårda djur, att utföra gårdsarbete, trädgårdsarbete, skogsarbete och arbete med
arbetsmaskiner och att njuta av natur och djur. Arbetet vid Green Care-verksamhet planeras så att det motsvarar klientens behov. Naturassisterad verksamhet erbjuder upplevelser och variation i klientens arbetsverksamhet och är ett alternativ till en dag vid ett
verksamhetscenter eller motsvarande service. För att stödja gemenskap och delaktighet
försöker man hitta en Green Care-tjänst i klientens boendemiljö. Green Care-verksamhet
ordnas på vardagar från måndag till fredag kl. 8.00–16.00. En klient kan delta i Green
Care-verksamhet 1–5 dagar per vecka enligt ett individuellt beslut och serviceavtal.”
(palse.fi.)
Antalet klienter som nyttjar Green Care-servicesedeln har hela tiden ökat och man
skulle behöva nya serviceproducenter för att möta den ökade efterfrågan. Green Carearbetsverksamheten har visat sig vara mycket betydelsefull för klienterna med tanke på
deras rehabilitering och har ökat engagemanget för att använda servicen. Green Careservicesedeln har ökat valfriheten även för klienter med intellektuell funktionsnedsättning.
(Witick, 2019; 2021).

UTVÄRDERINGSGRUPPEN
SROI-utvärderingsgruppen representerade gedigen expertis inom Green Care-verksamhet, service för personer med funktionsnedsättning och ekonomisk analys.
Nordic NaBS-projektgruppen, SROI case Finland:

•
•
•
•

Martta Ylilauri och Heli Siirilä, Vasa universitet
Satu Välijärvi och Karoliina Mäki, Uleåborgs yrkeshögskola
Leena Välimaa och Sanna Vinblad, Lapplands yrkeshögskola
Jeaneth Johansson och Päivi Juuso, Luleå tekniska universitet
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Övriga experter:

•
•

Jukka Hoffrén, docent i tillämpad statistik, Helsingfors universitet
Tanja Witick, verksamhetsområdeschef, specialomsorgsdistriktschef, servicen för
personer med funktionsnedsättning, Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

•
•
•
•

Kirsti Sikkilä, specialist i psykiatri
Satu Kumpulainen, Green Care-serviceproducent och expert, Isokumpu fårfarm
Nora Korhonen, forskare, Vasa universitet
Extern utvärderare av SROI-processen: Jouni Kaipainen, forskare, Chydeniusinstitutet, Jyväskylä universitet

MATERIAL OCH METODER
Med hjälp av utvärderingen lyfte man fram den möjliga hälsomässiga, sociala, ekonomiska och miljömässiga nyttan med Green Care-verksamheten. I utvärderingsprocessen
utreddes kostnaderna på olika nivåer av servicesystemet: individuell nivå, gruppnivå och
organisationsnivå samt regional nivå och samhällsnivå. Materialet som användes i utvärderingen samlades in med hjälp av dokumentanalys, intervjuer och enkäter. Materialet
bestod också av klienternas RAI-bedömningsrapporter och dokument från Soite som var
viktiga för utvärderingen.

•

Dokumentanalys: rapporter och publikationer som stödjer utvärderingen, material

•

Intervjuer: en gruppintervju med stödföreningar för personer med intellektuell funk-

•

Enkäter till fem olika intressentgrupper: klienter, stödföreningar, Soites personal,

•
•
•

från Nordic NaBS-projektets förstudie

tionsnedsättning och fyra individuella intervjuer med företagare (Bilaga 1)

företagare samt utvecklare och politiska beslutsfattare (Bilaga 2)
RAI-bedömningsrapporter (Resident Assessment Instrument) från 25 klienter
Soites regelbok för Green Care-servicesedeln, serviceprislistor och kostnadsinformation
Utvärderingsgruppens möten och diskussioner i olika sammansättningar

När man hade fastställt objektet för den första etappen av SROI-utvärderingen och
de centrala intressentgrupperna (Figur 1) genomfördes dokumentanalysen. I analysen
kartlades tillgängliga uppgifter och rapporter samt internationella exempel på SROI-utvärderingar. Utvärderingen fortsatte med att man fastställde Green Care-verksamhetens
sociala, fysiska, psykiska och kognitiva påverkansfaktorer och processer tillsammans
med experter inom det sociala området och hälso- och sjukvården. Dessa kompletterades
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med en gruppintervju av medlemmar i stödföreningar för personer med intellektuell
funktionsnedsättning (Tabell 1). Man fick också värdefull information till utvärderingen av
effekterna på individnivå genom RAI-bedömningsrapporterna från de klienter som deltagit i Green Care-verksamhet i över ett år. Dessa rapporter innehåller aktuella bedömningar av funktionsförmågan som klienten och personalen inom det sociala området och
social- och hälsovården har gjort tillsammans samt motsvarande bedömningar utförda
innan klienten deltog i Green Care-verksamheten som fungerar som referensvärden.
Utöver påverkan på individnivå gjordes en kostnads-nyttoanalys på organisationsnivå och
undersökte samhällsnyttan av Green Care-arbetsverksamheten. Dessa undersökningar
inkluderade också utvärderingar av verksamhetens regionala effekter på ekonomisk och
ekosocial nivå (Tabell 2).

Centrala påverkansfaktorerna SROI case Finland

Påverkansfaktorer på individuell nivå: sociala, fysiska, mentala, kognitiva faktorer

•
•
•
•
•
•
•

Livskvalitet, holistisk funktionsförmåga, utförande av dagliga sysslor
Erfarenhet av framgång, stärka självkänsla och självförtroende (återställande erfarenhet), förbättring
av självupplevelse
Fysisk hälsa och välbefinnande (sömnkvalitet, näring, fysisk kondition)
Socialt välbefinnande, sociala relationer, delaktighet och jämställdhet
Mental och psykisk hälsa och välbefinnande
Stöd till autonomi: valfrihet, tolerering av osäkerhet, resiliens
Upplev värdet och meningsfullheten av eget arbete

Påverkansfaktorer på organisatorisk och regional nivå:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Förbättring av tjänsternas innehåll och kvalitet
Underlätta klienttryck i organisationen av tjänster
Ökat valfrihet för klienter
Effekter på mängden administrativt arbete
Effekter på andra behov av social service (inkl. förebyggande effekt)
Effekter på tjänsternas engagemang
Påverkan på Green Care-företagens verksamhet och ekonomi
Effekter på diversifieringen av landsbygdens försörjningsmöjligheter och landsbygdsföretagens
företagsbild
Ekologiska effekter (t.ex. förstärkning av den biologiska mångfalden genom bete)
Andra anmärkningar: administrativa kostnader för servicesedlar, transport etc.

Tabell 1. Centrala påverkansfaktorerna, SROI case Finland (Steg 2) (Martta Ylilauri).
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Under SROI- utvärderingsprocessen utarbetades fem olika enkäter. Med hjälp av dem fick
man information från olika intressentgrupper om Green Care-verksamhetens effekter, från
individuell nivå till regional nivå. Enkäterna genomfördes digitalt, men klienterna erbjöds
också möjlighet att svara på enkäten på papper. Eftersom utvärderingen av exempelfallet
i Finland innefattade en klientenkät (Bild 1) ansökte man om forskningstillstånd hos Soite
till SROI-redogörelsen. Enkätsvaren fördelades enligt följande: 44 svar från klienter,
2 svar från stödföreningar, 23 svar från Soites personal, 4 svar från företagare samt 8 svar
från utvecklare och politiska beslutsfattare. Enkätsvaren har behandlats konfidentiellt
och enkätdeltagarna kan inte identifieras i något skede av utvärderingen. Materialet
kompletterades genom intervjuer med fyra företagare som har producerat Green
Care-arbetsverksamhet till klienter med intellektuell funktionsnedsättning. Nödvändig
information om de definitioner, ekonomiska variabler och alternativkostnader som var
viktiga för utvärderingen hämtades främst från olika aktörers webbplatser (t.ex. Soite,
Statistikcentralen, FPA, Social- och hälsovårdsministeriet, Miljöministeriet, Jord- och
skogsbruksministeriet, landsbygd.fi).

7. Känner du ofta att du har lyckats göra bra med ditt jobb på en gård eller stall?

8. Brukar du känna dig lugn och trygg när du arbetar på en gård eller i stallet?

9. Känner du att du är en del av gårdens eller stallen grupp eller arbetsgänget?

Bild 1. Exempel på klientenkätfrågor, SROI case Finland (Martta Ylilauri och Heli Siirilä).

Naturvärden som källa till välbefinnande Nordic NaBS projektets resultat

49

SROI CASE FINLAND: GREEN CARE - ARBETSVERKSAMHET FÖR KLIENTER MED INTELEKTUELL FUNKTIONSNEDSÄTTNING

De många utvärderingsmötena (27 st.) och diskussionerna i olika sammansättningar
utgjorde en central del av SROI-utvärderingsprocessen (Figur 2). Den svåraste delen av
processen var att undersöka hur sinsemellan mycket olika satsningar och utfall kan mätas
och jämföras. Genom att värdera och beräkna effekten av icke-monetärt material kunde
ett SROI-relationstal fastställas. Det anger förenklat beskrivet hur mycket varje euro som
investerats i en verksamhet ger tillbaka i euro i form av olika typer av samhällsnytta.
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Figur 2. SROI Case Finland: Intressenterna och process (Martta Ylilauri).
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RESULTAT
I Finland var objektet för SROI-utvärderingen Soites arbetsverksamhet för personer med
intellektuell funktionsnedsättning. Verksamhetens huvudsakliga mål är social rehabilitering av klienter med intellektuell funktionsnedsättning. Med detta avses intensifierat stöd
med hjälp av socialt arbete och social handledning för att stärka den sociala funktionsförmågan, förhindra marginalisering och främja delaktighet (Palvelusetelin sääntökirja,
2021). I SROI-analysen som genomfördes under projektet utvärderade och jämförde man
den ekonomiska nyttan och den monetariserade sociala, psykiska, hälsomässiga och
miljömässiga nyttan samt kostnaderna för Green Care-arbetsverksamheten för personer
med intellektuell funktionsnedsättning.
I utvärderingsprocessen inkluderades de centrala intressentgruppernas bedömningar
av Green Care-verksamhetens effekter från individuell nivå till regional nivå. Under processens gång visade sig Green Care-arbetsverksamheten vara flerdimensionell och ett
relativt svårbedömt objekt, eftersom många av de främsta fördelarna med verksamheten
i princip är icke-monetära psykosociala fördelar. Utvärderingsarbetet inföll samtidigt
som coronapandemin. Som utvärderingsunderlag användes därför antingen ett vanligt
verksamhetsår eller medelvärdet för flera verksamhetsår beroende på det granskade
objektet. Insatser och resultaten av utvärderade verksamheten sammanfattas per intressentgrupp i tabell 2.
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Intressenter

Green Care arbetsverksamhets
klienter med funktionsnedsättning

Insats/kostnad/
investering

• Tid
• Arbetsinsats

Soites handikapptjänster

• Kostnad för Green
Care-servicesedlar
• Kostnad för
facilitering av
service, ytterligare
administrativt arbete
och transport

Green Care
-företagare

• Arbetsinsats
• Direkta och
indirekta kostnader
för att producera
tjänsten (löner,
djurvårdskostnader,
lån, försäkringar,
fastighetsutgifter
etc.)

Understödsföreningar för personer
med funktionsnedsättning (inkl.
familjer och nära
och kära), personal
vid bostadstjänster
och personliga
assistenter

Regionen:
utvecklare och
politiska beslutsfattare

• Stödja kunder
involverade i Green
Care-arbetsaktiviteter

• Subventioner och
bidrag till Green Care
-företagare

Eftersökta resultat/nytta/produktion

• Stärka social välfärd och funktionsförmåga (sociala relationer,
delaktighet och jämställdhet) och bekämpa utslagning
• Förstärkning av mental och psykisk hälsa och välbefinnande
(erfarenheter av framgång, stärka självkänsla och
självförtroende, förbättra upplevelsen av självet)
• Förstärkning av fysisk hälsa och välbefinnande (sömnkvalitet,
näring, fysisk kondition)
• Förstärkning av livskontroll och kognitiv funktion (utförande av
dagliga sysslor, tolerering av osäkerhet, ökad motståndskraft
och valfrihet)
• Upplevda värdet och relevansen av eget arbete

• Ökad valfrihet för klienter
• Underlätta kundtryck i organisationen av tjänster (ökat antal
alternativ och ökad tillgänglighet)
• Förbättring av tjänsternas innehåll och kvalitet
• Stärka klienternas sociala kapacitet och välbefinnande
• Förbättrat kundengagemang för tjänster
• Minskning av andra sociala servicebehov (t.ex. vid flyttning till
fristående bostäder)

• Försörjningsförutsättning eller ytterligare inkomster vid sidan av
primärproduktion eller annan verksamhet eller inkomst
• Arbete enligt egna värderingar och eget intresse
• Förbättra egen och personalens välbefinnande när man arbetar
i en naturlig miljö eller med djur
• Arbetets självständighet

• Stärka det sociala, psykiska och fysiska välbefinnandet och
funktionsförmågan av en närstående eller klient.
• Förstärkning av livshantering och kognitiv förmåga (självhjälp,
utveckling av kunskaper och färdigheter samt förbättring av
daglig hantering)

• Stärka regionens sociala välbefinnande
• Diversifiering av försörjningen på landsbygden, ökade nya typer
av entreprenörskap och arbetstillfällen
• Positiv ekonomisk utveckling i regionen genom företagsstöd
och förebyggande åtgärder
• Bevarande eller förstärkning av lokal jordbruks- och
landsbygdskultur
• Bevarande och förstärkning av biologisk och landskaplig
mångfald och naturresurskapital (t.ex. genom bete och
användning av inhemska raser i samband med Green Care)

Tabell 2. SROI Case Finland: Insatser och resultat från intressenter (Martta Ylilauri).
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Utifrån SROI-analysen kan man göra bedömningen att verksamhetens samhällsekonomiska nytta överstiger verksamhetens kostnader. Nyttan består i synnerhet av att
klienternas sociala och psykiska funktionsförmåga förstärks. Den stora psykosociala
nyttan för klienterna som deltog i verksamheten framkom tydligt i utvärderingarna från
alla intressentgrupper. Green Care-arbetsverksamheten har många positiva effekter även
på organisatorisk och regional nivå, då kostnaderna i huvudsak hänför sig till produktionen och ordnandet av tjänsten. Green Care-tjänster kan produceras på många sätt
och i detta fall produceras tjänsten av ett lokalt företag. Varje Green Care-företag är
unikt och den optimala gruppstorleken eller det optimala antalet verksamhetsdagar sett
till kostnadseffektiviteten och tjänsternas kvalitet varierar beroende på företagets övriga
verksamhet och till exempel tillgängliga personalresurser.
Omvandlat till pengar beräknades SROI-värdet till 2. Enligt det är Green Care-arbetsverksamhetens psykiska, sociala, hälsomässiga och miljömässiga nytta tillsammans
med den ekonomiska nyttan 2 gånger större än verksamhetens sammanlagda kostnader
och investeringar. En närmare beskrivning av de olika delområdena av utvärderingsprocessen finns på projektets webbplats (nordicnabs.com/material/).
I ljuset av Finlands SROI-exempel verkar den samhällsekonomiska nyttan av naturbaserade tjänster överskrida verksamhetens kostnader eftersom man genom alternativkostnader kan påvisa att klienternas sociala och psykiska välbefinnande och funktionsförmåga
stärks. I utvecklingen och den regionala finansieringen av Green Care-verksamheten bör
man i fortsättningen fästa ännu mer uppmärksamhet vid verksamhetens samhällsekonomiska nytta. I Soites område har Green Care-servicesedeln gjort det enklare för klienterna
att få tillgång till gårds-, djur- eller naturassisterad arbetsverksamhet, vars efterfrågan har
ökat kontinuerligt. Green Care-arbetsverksamhet skulle kunna utnyttjas i betydligt större
utsträckning i Soites område om man hittade nya serviceproducenter i området. Med
SROI-utvärderingen försökte man stödja utvidgningen av verksamheten genom att även
synliggöra verksamhetens icke-monetära värden. SROI skulle kunna fungera som ett
verktyg för att etablera Green Care-verksamhet även i andra områden och bland andra
klientgrupper.
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BILAGA 1.

EXEMPEL PÅ INTERVJUFORMULÄR: INTERVJU

MED FÖRETAGARE.

SROI: Temaintervju, företag som tillhandahåller GC-tjänster
Du deltar i intervjun eftersom ditt företag är i det offentliga Soites Green Care-leverantörsregister
1 Utgångspunkter för Green Care
•
•
•
•
•

Hur länge har du varit entreprenör? Hur länge har du erbjudit Green Care-tjänster?
Hur många familjemedlemmar är involverade i verksamheten? Finns det några externa anställda?
Varför började du producera Green Care-tjänster?
Vilken typ av förändringar krävdes för att starta Green Care i ditt företag och din gård? (t.ex. om
andra produktionslinjer övergavs, om något förvärvades, om något byggdes, utbildning, rekrytering)
Hur har Green Care-tjänsterna påverkat ditt företag?

2. Nuvarande produktionsformer för företaget
•
•
•
•

Vilka Green Care-tjänster erbjuder ditt företag för närvarande?
Vilka andra (produkter och) tjänster tillhandahåller ditt företag?
Hur stor är Green Care-tjänsternas andel i bolagets övriga aktiviteter/produktionsmetoder? (% av
omsättningen)
Går det att uppskatta hur mycket av arbetstiden som läggs på att implementera Green Care-tjänster?

3 Värderingarna, för- och nackdelarna av Green Care
•
•

Vilka är fördelarna eller mervärdet med Green Care för dig själv, företaget, din familj, dina kunder, din
by, ditt område?
Finns det några nackdelar och / eller extra kostnader för Green Care för dig själv, ditt företag, din
familj, dina kunder, din by, ditt område?

4 Green Care-tjänster som tillhandahålls Soite från ditt företag
•
•
•
•

Vilken typ av tjänster tillhandahåller du Soites kunder?
Vilka typer av aktiviteter och miljöer används i dessa tjänster (djurassisterad, trädgårdsarbete,
jordbruksassisterad, annan verksamhet i den naturliga miljön osv.)?
Vilken typ av konkret arbete gör kunderna på gården? Finns det en påtaglig fördel med kundernas
arbete jämfört med den resurs som krävs för handledning?
Hur ofta besöker kundgrupperna, vilken storlek är grupperna? Hur långa är besöken?

5 Förtäring, transport och tilläggstjänster relaterade till Green Care-tjänster som tillhandahålls Soites kunder
•
•
•
•
•
•

Hur ordnas och betalas mat, snacks, kaffe?
Vad är betydelsen av servering av förtäring, till exempel för de sociala, ekonomiska och praktiska
fördelarna och kostnaderna för tjänsten?
Hur ordnas och betalas transporterna?
Vilken betydelse har transporterna till exempel för de sociala, ekonomiska och praktiska fördelarna
och kostnaderna för tjänsten?
Vilken typ av utrustning, skyddskläder etc. tjänster behövs och vem betalar för dem?
Finns det några andra tjänster eller funktioner som du erbjuder kunder?
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FORTS.

BILAGA 1.

EXEMPEL PÅ INTERVJUFORMULÄR: INTERVJU

MED FÖRETAGARE.

6 Ditt företags resurser för att tillhandahålla Green Care-tjänster (producerade för Soites kunder)
•
•
•
•

•
•

Hur många personer i ditt företag arbetar med Green Care-tjänster som tillhandahålls Soites kunder?
Finns det några personella resurser i ditt företag som är direkt eller indirekt relaterade till alla av
företaget erbjudna tjänsterna?
Vilken typ av kompetens och utbildning har den personal som är involverad i produktionen av Green
Care-tjänster för Soites kunder? Har ditt företag betalat för dessa utbildningar?
Vad är ditt företags fysiska miljö för Green Care-tjänster som tillhandahålls Soites kunder (djurskydd,
djur, sociala utrymmen, gårdsbyggnader, kojor och bodar, maskiner och utrustning, ängar och
kommersiell skog, närliggande natur etc.)?
Vilken typ av finansiella resurser har ditt företag för att tillhandahålla Green Care-tjänster, t.ex.
kapital, lån, försäkring (på övergripande nivå - inte i euro)?
Har du använt projektverksamhet eller till exempel Leader eller annan finansiering för att utveckla
Green Care-tjänster? Vilken betydelse har projekten haft för utvecklingen av tjänster? (genom att
delta i allmänna utvecklingsprojekt , direkt finansiering genom stöd eller expertis inom affärsprojekt,
nätverk, finansiering, synlighet, kunder osv.)

7 Verksamheten för Green Care-tjänster som tillhandahålls Soites kunder
•
•
•
•

Vad är det faktiska priset på tjänsten? Vad är priset? Vilken typ av fasta och indirekta kostnader
kommer det att bli för tillhandahållandet av Green Care-tjänster?
Är ersättningen för servicekupongen tillräcklig för att täcka kostnaderna?
Hur påverkar ersättningen för servicekuponger till exempel kundgruppens storlek eller något annat i
tillhandahållandet av tjänsten?
Vad är vikten av Green Care servicekupong kunder för din totala omsättning?

8 Miljöfaktorer (jfr. GC-servicekupong tjänster)
•
•
•

Hur påverkar ditt företag miljön? (Hållbarhet, miljövänlighet)
Vad är betydelsen av din affärsverksamhet när det gäller markägande, markuthyrningsmöjligheter,
utnyttjande av rutter och terräng etc.?
Vilka styrkor och svagheter är förknippade med ditt företags plats? (geologisk, ekologisk, social,
ekonomisk)

9 Sociala faktorer och samarbetsnätverk
•
•
•
•
•

Vem samarbetar du med och vilken typ av samarbete har ni? Vilken betydelse och nytta har den för
din Green Care verksamhet? (förmåner kontra utgifter)?
Har din kommun stöttat eller gjort positiva/negativa tolkningar och beslut när det gäller produktion
av Green Care-tjänster? Hur ser det ut för Valvira , AVI, ELY, Soite eller andra regionala myndigheter?
Har några föreningar, organisationer eller företagsstödjande organisationer spelat en roll i ditt
företags Green Care-verksamhet?
Har några politiska eller regulatoriska åtgärder påverkat ditt företags Green Care-verksamhet?
Hur är det att driva en Green Care-tjänst i din kommun och by (byråkrati, beslutsfattande, innovation,
social acceptans)?
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BILAGA 2.

EXEMPEL PÅ UNDERSÖKNING: KUNDUNDERSÖKNING.

Din bedömning av Green Cares arbetsaktiviteter på en gård eller ett stall
1. Hur gammal är du? _____ år.
2. Är du (inringad)
a. Kvinna
b. Man
c. Annat/ Jag vill inte säga
Vi ber dig att svara på följande frågor. Svara genom att kryssa för det lämpligaste smiley-ansiktet.
3. Vad tycker du om att gå till jobbet på en gård
eller ett stall på morgonen?

4. Gillar du att ta hand om djur?

5. Har du lärt dig nya saker på en gård eller ett stall?

6. Hur tror du att du har hanterat nya uppgifter och
andra nya saker för dig på en gård eller ett stall?

7. Känner du ofta att du har lyckats göra ditt jobb bra
på en gård eller ett stall?

8. Känner du dig vanligtvis lugn och trygg när du
arbetar på en gård eller ett stall?

9. Känner du dig som en del av en gård eller en stabil
grupp eller ett team av människor?
10. Vad tycker du om att arbeta med andra
människor?

11. Har andra varit snälla mot dig på gården eller i
stallet?
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FORTS.

BILAGA 2.

EXEMPEL PÅ UNDERSÖKNING: KUNDUNDERSÖKNING.

12. Har du fått några nya vänner när du ska till gården eller
stallet?

13. Får du komplimanger för ditt arbete eller får du höra
att du gör ditt jobb bra?

14. Orkar du röra på dig mer nu när du har arbetat på en
gård eller ett stall?

15. Känner du dig starkare när du har jobbat på en gård
eller ett stall?

16. Sover du bättre när du har jobbat på en gård eller ett
stall?

17. Har din aptit förbättrats när du har arbetat på en gård
eller stall?

18. Känner du att du gör ett viktigt arbete på en gård eller
ett stall?
19. Känner du att det är lättare att ta hand om dina egna
saker nu för tiden (som att gå till affären, laga mat,
städa, gå till doktorn, ekonomiska saker)?
20. Känner du att arbetet på en gård eller i ett stall har ökat
din förmåga att bestämma själv?

21. På vilket humör brukar du gå hem i slutet av
arbetsdagen?

22. Vill du fortsätta arbeta på en gård eller stall?
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FORTS.

BILAGA 2.

EXEMPEL PÅ UNDERSÖKNING: KUNDUNDERSÖKNING.

23. Vilka av dessa saker är viktigast för dig när du arbetar på en gård eller stall? (du kan välja så
många saker du vill)
a. Djurskötsel
b. Att vara ute
c. Lära sig nya saker
d. Du kan själv göra ditt arbete
e. Arbeta tillsammans med kollegor och lantarbetare eller stallarbetare
f. Gemensamma måltider och kaffepauser
g. Förbättrad hälsa
h. Förbättra konditionen
i.

En bra känsla på jobbet och efter jobbet

j.

Du kan arbeta på ett jobb du själv har valt

24. Berätta med dina egna ord vad som är särskilt trevligt med aktiviteten

25. Är det något du inte gillar när du arbetar på en gård eller ett stall?

Det här är alla frågor. Tack så mycket för att du svarade
!
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INLEDNING
I Sverige fokuserade SROI-utvärderingen på naturbaserade tjänster för personer med
stressrelaterad ohälsa. Inledningsvis identifierades ett antal nyckelintressenter, såsom
klienter med erfarenhet av stressrelaterad ohälsa, företag som tillhandahåller naturbaserade tjänster och representanter från social- och hälso- och sjukvårdssektorn som
stödjer den anställde vid behov av till exempel insatser för återgång till arbetet. Eftersom
inga företag med lång erfarenhet av att erbjuda naturbaserade tjänster relaterat till stressrelaterad ohälsa identifierats i projektområdet Norrbotten och Västerbotten utgår denna
utvärdering av ett fiktivt fall för att illustrera principerna för SROI för sådana tjänster. Att
åskådliggöra och uttrycka värden i monetära enheter i en fiktiv fallstudie är motiverat på
etiska grunder. Scenariot baseras både på data som samlats in genom fallstudien och
på ett antal antaganden. Den övergripande idén i det svenska fallet, är inte att erbjuda
exakta effekter av SROI då Nordic NaBS projektet är av begränsad karaktär och inga
evidensbaserade resultat kan säkerställas under den korta projektperioden.
Åskådliggörande av principer för SROI fyller en funktion vid framtida evidensbaserade
studier där en möjlighet finns att förstå och att utveckla principer för att kunna redovisa, dokumentera och utveckla transparanta beslutsunderlag för denna slags tjänster.
Metodiken baseras på tre huvudsakliga steg; 1) Att indentifiera nyckelintressenter, 2)
Datainsamling och analys för att identifiera värden kopplat till olika nyckelintressenter
och 3) Resultat av SROI, det vill säga de värden som identifierats och gjorts transparenta
genom SROI (A Guide to Social Return on Investment, 2012).

Foto: Joona Kotilainen/Kuvia Suomesta
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STEG 1: NYCKELINTRESSENTER
Steg 1 i en SROI-utvärdering omfattar en kartläggning av nyckelintressenter som en
person med stressrelaterad ohälsa omges av. Det är de aktörer som värdeskapande
kommer till del. Nedan räknar vi upp ett antal olika nyckelintressenter som var centrala
för den svenska fallstudien och som kan hjälpa oss att förstå principen med SROI.

•
•
•
•
•

Person med stressrelaterad ohälsa
Arbetsgivare till person med stressrelaterad ohälsa
Företagare som erbjuder naturbaserade aktiviteter
Offentlig aktör från hälso- och sjukvårdsverksamhet (Region)
Offentlig aktör med samordnande ansvar för aktörer från social- och hälso- och
sjukvårdssektorn (Samordningsförbundet)

Analys och utvärderingen i artikeln genomfördes av författarna. I analysen ingick både
företagare med viss erfarenhet av att erbjuda naturbaserade aktiviteter för personer med
stressrelaterad ohälsa (n=1), och företagare med avsikt att implementera naturbaserade
tjänster, det vill säga naturbaserade aktiviteter i sitt tjänsteutbud (n=8) samt offentliga
aktörer från två olika organisationer; en inom hälso- och sjukvård och den andra från
kommunal verksamhet.

STEG 2: DATAINSAMLING OCH ANALYS
I steg två värderas de värden på tjänsten som ännu inte har ett definierat marknadsvärde.
Sådana värden är vanligtvis icke-konkreta, osynliga värden. Utmaningen är att värdera
till exempel värdet av ett gott självförtroende eller betydelsen av gott självförtroende i
förvärvslivet. Pris i räkenskaperna är oftast uttryckt som en kostnad som omvandlas till
värde genom en siffra. Pengar är i sin tur en enhet för värde. För både personen med
stressrelaterad ohälsa och den betalande kunden värderas ofta användning av naturbaserade tjänster i relation till andra tjänster som erbjuds till denna grupp av personer.
Jämförelsen mot andra tjänster görs mot bakgrund av principen av en alternativkostnad.
Utgångspunkten är att en person med stressrelaterad ohälsa förväntas få ett inkomstbortfall under given tidsperiod på grund av sjukskrivning. Denna period kan vara kort
men även omfatta många år. Under den definierade tidsperioden gör arbetsgivaren olika
insatser för att ersätta den sjukskrivna personens, tillika arbetstagarens kompetens,
exempelvis genom att tillfälligt anställa andra eller att vidareutbilda personal som kan
göra arbetet. Arbetsgivaren har en skyldighet att hänvisa sjukskriven arbetstagare till
rehabiliterade insatser för att stödja denne tillbaka i arbete. Samhället har en skyldighet
att tillhandahålla arbetsprövning, social trygghet, hälso- och sjukvård eller andra stödåtgärder som hjälper en person att återgå till arbete och förhindrar att denne hamnar i en
spiral av separata åtgärder. Personen kan även erbjudas stöd av företagare som i fallet
med de naturbaserade tjänsterna, vilket kan bidra till att personen kan återgå till arbetet.
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För att synliggöra olika typer av ekonomiska effekter av naturbaserade tjänster kan
kostnaderna redovisas på individ-, organisations- och samhällsnivå. En viktig del i SROI
är verifierbarhet. Eftersom många värderingar baseras på subjektiva grunder verifieras
värderingen genom exempelvis intervjuer, offentlig statistik eller andra sekundär källor.
Denna validering är central. I denna fallstudie samlades information in genom följande
källor:

•

Dokumentanalys: forskning- och evidensbaserade studier, utvärderingsrapporter,

•

Intervjuer: Gruppintervju med offentliga aktörer och företagare (n=3, totalt ca 6

tidigare intervjuer och enkäter.

timmar gruppintervjuer), samt individuella intervjuer med företagare (n=9, totalt ca
10 timmar intervjuer).

•

Utvärderingsmöten och diskussioner inom projektteamet.

Den centrala analysenheten för en SROI i denna fallstudie, är transaktionen mellan de
olika intressenterna, vilket exempelvis kan vara en kostnad, ett pris, ett kontrakt eller en
värdering av en aktivitet. Dessa transaktioner dokumenteras för att systematisera och
synliggöra värden. Värden kopplat till de olika nyckelintressenterna organiseras gruppvis
för att tydliggöra vilka värden som relateras till de specfika grupperna och deras olika
intressen.
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I den svenska fallstudien genomfördes en dokumentanalys, där erfarenheter diskuterades utifrån tillgängliga studier och rapporter, utifrån såväl nationella som internationella
exempel. Ett viktigt antagande baserat på tidigare studier är att naturbaserade aktiviteter
är kostnadseffektiva (Hine, m.fl., 2008). På en organisations- och samhällsnivå har positiva effekter identifierats. Tidigare forskning visar att naturbaserade tjänster reducerar
konsumtion av andra hälso- och sjukvårdstjänster för personer med stressrelaterad
ohälsa (Sahlin m.fl., 2015; Währborg, m.fl., 2014). Tidigare forskning visar även på
positiva sociala effekter för sårbara grupper som står utanför arbetsmarknaden (se t.ex.
Garcia-Llorente, m.fl., 2018; Gorman, 2020; Hassink, m.fl., 2013; Sempik, m.fl., 2010).
Antalet studier är dock begränsad och påvisade effekter ska endast ses som en indikation på värdeskapande. För att säkerställa faktiska och långsiktiga effekter krävs mer
omfattande studier.
Gruppintervjuer som genomfördes inför fallstudien bygger på reella fall från aktiviteter
på djur- och hästgårdar samt i skog och mark, likväl som i trädgårdsmiljö i Norrbotten
(Johansson, Engström & Juuso, 2022). Dessa visar att naturbaserade tjänster förväntades bidra till rekreation, återhämtning, stillhet och ro för personen med stressrelaterad
ohälsa. Genom ett ”naturbad” av organiserade aktiviteter förväntades personen att
uppnå en strukturerad anpassning till något meningsfullt och då också utan direkta
prestationskrav. Individuella intervjuerna med företagare som erbjuder de naturbaserade
tjänsterna, visar att de utvecklade en infrastruktur för att designa aktiviteter. Designen
var i viss mån generell för verksamheten men anpassades också specifikt till de enskilda
personernas unika behov.
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Utvärderingen fortsatte därefter med identifiering av värden och sedan vidare definitionen av de identifierade värdena, i detta fall fysiska, psykiska, sociala, existentiella och
kognitiva värden. I fallstudien nämns effekter på den regionala ekonomin, miljön och för
företaget som erbjuder naturbaserade tjänster. För att minska komplexiteten i beskrivningen av principer bakom en SROI för naturbaserade tjänster vid stressrelaterad ohälsa
har en avgränsning till ett färre antal nyckelaktörer och nivåer gjorts i denna fallstudie.

STEG 3: RESULTAT
Ett viktigt steg i en SROI är presentation av resultat; vilka värden är det som skapas. I
föreliggande SROI åskådliggörs och illustreras ett antal effekter baserat på vårt fiktiva
fall, vilka kan spåras till individ, arbetsgivare och samhället i stort (Tabell 1-5). Samtliga
kostnader har deducerats baserat på sekundär information och vissa uppskattningar är
av mer osäker natur. Uppskattningar har gjorts med hänsyn till försiktighetsprincipen. Vi
har utgått från antagandet att en naturbaserad tjänst kan reducera kostnader rakt igenom
med 20% för ovannämnda nyckelintressenter. Uppskattningen är mycket försiktig och
kan variera både uppåt och nedåt.
Resultatet identifierar även ett antal olika utmaningar och utvecklingsområden för att
få mer kunskap om SROI generellt men också för de naturbaserade tjänsterna specifikt. Dessutom inkluderar SROI vanligtvis logiska konsekvenser, såsom lärdomar från
utvecklingen av naturbaserade tjänster och implementering av naturbaserade tjänster, till
exempel inom hälso- och sjukvården, av en arbetsgivare eller av en annan enhet. Dessa
frågor behandlas i slutsatserna av denna artikel.
För företagen innebar erbjudandet av naturbaserade tjänster att de hade lönekostnader
för planeringstid, kontakttid med personer som förmedlar slutanvändare samt tid för
genomförande och utvärdering av aktiviteter. De hade även direkta kostnader såsom
kläder, skor, mat till deltagarna och annan utrustning relaterat till aktiviteten. Utöver det
fanns kostnader för exempelvis tillgångar såsom hästgård, fordon och inköp av djur samt
driftkostnader indirekt kopplat till verksamheten såsom underhåll och utfordring av djur.
Genom fallstudien dokumenterades utgångspunkter som kunde användas för att värdera
insatser i en SROI och att öka kunskap om innebörd och värden av naturbaserade tjänster
som ett led i Nordic NaBS projektet. Detta bidrog också till utveckling av principer för SROI.
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Personen med stressrelaterad ohälsa - I resultatet identifierades upplevda kortsiktiga
effekter på individnivå. I detta identifierades även andra effekter som ger mening åt
livet vilka kan ha såväl fysiska, psykiska, sociala, existentiella och kognitiva effekter för
personer med stressrelaterad ohälsa (Tabell 1).

Typ av effekter

Exempel på effekter på individnivå

Fysiska

Förbättrad sömn
Minskad stress, sänkt blodtryck
Ökad fysisk aktivitet, motion

Psykiska

Minskad oro, ångest och stress
Minskade krav på sig själv
Balans i egna och samhällets krav
Acceptans – att duga och räcka till som person
Ökad egenmakt och känsla av sammanhang

Sociala

Ta hjälp av andra
Bygga upp copingstrategier
Mod och att delta i sociala sammanhang

Existentiella

Ökad livskvalitet
Energi och ork för mellanmänskliga relationer
Framtidshopp
Trivsel, glädje, lust och drivkraft

Kognitiva

Omprogrammering – finna nya vanor
Se mönster och förstå sammanhang som bidragit till sjukdom

Tabell 1. Fysisk, psykiska, social, existentiell och kognitiv påverkan (individnivå)
(Jeaneth Johansson och Päivi Juuso).

Fallstudien bygger på antaganden om att personen med stressrelaterad ohälsa, efter
insjuknande på grund av sömn–koncentrations– och andra direkta fysiska svårigheter
lämnar sin tjänst som ingenjör på ett privatägt bolag. Majoriteten av personer är förskrade
via egna och/eller allmänna försäkringar som täcker ett inkomstbortfall och vi har i detta
fiktiva fall illustrerat ett inkomstbortfall på 20% eller 42 000 SEK för sjukskrivning under
en sexmånadersperiod (Tabell 2). Den 20% kostnadsreduceringen får även effekter på
samtliga nivåer (se Tabell 3-5).

Lön 35000 x 6 mån

Inkomstbortfall 20%

Sjukfrånvaro med mindre lön totalt

42 000

Tabell 2. Ekonomiska effekter på individnivå (Ossi Pesämaa).
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Arbetsgivare - En vanlig åtgärd av arbetsgivare vid temporär förlust av en arbetstagare
är att anlita en konsult eller vikarie. Konsultkostnader i det fiktiva fallet förväntas skapa
fördyringar på cirka 600 SEK/arbetstimme. En kostnad i att ersätta en person kan också
betyda en lägre produktivitet samt insatser för att träna upp en nyanställd att klara samma arbetsuppgifter. Med hjälp av intervjuer fastställdes att en potentiell konsult innebär
en fördyring för arbetsgivaren med totalt 540 000 SEK under en sexmånadersperiod. En
skattning gjordes även för insatser för arbetsgivaren att återanpassa arbetstagaren när
personen återkom till arbete efter de sex månaderna. Dessa antaganden gjordes efter
en intervju om rehabilitering av en person som varit sjukskriven en längre period. Kostnaderna uppskattas till 100 000 för återanpassningen. En total kostnad för arbetsgivaren
då en anställd är sjukskriven på grund av stressrelaterad ohälsa och är frånvarande från
arbetet under en sex månaders period uppgår därmed till 640 000 SEK. I detta fiktiva fall
har den naturbaserade aktiviteten bedömts kunna reducera kostnaden för arbetsgivaren
under en sexmånadersperiod med totalt 128 000 SEK. Hänsyn har här inte tagits till
eventuella kostnader arbetsgiveran kan ha till exempel för upphandling av tjänsterna.
Uppskattningen av arbetsgivarens kostnader för sjukskrivning presenteras i Tabell 3.

Insatser

Timmar

Kostnad/tim

Totalt

Reducering 20%

Kostnadsökning för att ersätta
sjukfrånvaro med konsult

900

600

540 000

108 000

Insatser HR återanpassning

100 000

20 000

Totalt

640 000

128 000

Tabell 3. Ekonomiska effekter för arbetsgivare (Ossi Pesämaa).
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Samhället – hälso- och sjukvård - I det fiktiva fallet bedöms att en person med stressrelaterad ohälsa under utredning kan ha behov av att läggas in för vård. En inläggning
på totalt 30 dygn under sexmånadersperioden med en kostnad på 6 000/dygn skulle
skapa sjukvårdskostnader på totalt 180 000 SEK och läkemedelskostnader för totalt
15 000 SEK (Tabell 4). En reducering med en riktad naturbaserad aktivitet skulle minska
sjukvårdskostnader i det fiktiva fallet med totalt 39 000 SEK.
Regionala insatser hälso- och sjukvård

Antal dagar

Kostnad/dygn

Totalt

Reducering 20%

Inläggning

30

6 000

180 000

36 000

15 000

3 000

195 000

39 000

Läkemedel
Totalt

Tabell 4. Ekonomiska effekter för hälso- och sjukvård (Region) (Ossi Pesämaa).

I det fiktiva fallet där personen med allvarliga stressrelaterade symptom är sjukskriven
sex månader och även vårdas vid psykiatrisk klinik finns ett behov av vissa anpassande
åtgärder från kommunen för att främja återgång till arbete. Sociala insatser för återanpassning i 30 dagar antas uppgå till en kostnad av 36 000 SEK och administratione av
detta antas uppgå till totalt 5 000 SEK. Den totala kostnaden för sociala insatser skulle
därmed uppgå till 41 000 SEK (Tabell 5). En prioriterad insats med naturbaserad aktivitet
uppskattad till en rak reducering på 20 % skulle resultera i en kostnadsminskning om
8 200 SEK.

Sociala insatser återanpassning

Antal dagar

Kostnad/dygn

Totalt

Reducering 20%

Arbetsträning

30

1 200

36 000

7 200

5 000

1 000

41 000

8 200

Kontaktperson och administration
Totalt

Tabell 5. Sociala insatser (Kommun) (Ossi Pesämaa).

TOTALA DOKUMENTERADE SROI EFFEKTER
Det fiktiva fallet visar att en rak reducering med 20 % får en kostnadsreducerande effekt
på totalt 175 200 SEK (128 000 SEK + 39 000 SEK + 8 200 SEK). Dessa antaganden och
siffror gör det möjligt att förstå hur SROI kan användas för att redovisa och dokumentera
ekonomiska effekter av stressrelaterad ohälsa utifrån olika nyckelaktörers perspektiv.
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Det bör i sammanhanget även tilläggas hur subjektiva och svåra dessa SROI bedömningar är att genomföra. Det råder hög grad av komplexitet och många fler parametrar
som kan förväntas påverka utfallet existerar än de som presenteras i denna artikel;
parametrar som kan förväntas bidra till positiva såväl som negativa värdeskapanden.
Många tillstånd med stressrelaterad ohälsa är också svåra att bedöma och värdesätta
i monetära enheter. Flera SROI-utvärderingar kan belysa andra effekter som har mycket
stor inverkan på individ, arbetsgivare och samhälle. En utvärdering av självmedicinering
eller drogrelaterade problem skulle också kunna genomföras.

SLUTSATSER
I artikeln har vi åskådliggjort ett antal vägledande principer för SROI samt illustrerat olika
steg för att göra den här typen av ekonomiska värderingar synliga. Potentiella effekter
och fördelar för nyckelaktörer dvs för individen, arbetsgivaren, företagare och samhället
har åskådliggjorts. Artikeln visar vikten av SROI för att förstå effekter och värden samt
betydelsen av att i redovisningen dokumentera värden och effekter av aktiviteter. Genom
en SROI tydliggörs alternativa värden och alternativa kostnader. Genom att tydliggöra
alternativen påverkas medvetenheten om konkreta aktiviteters betydelse vilket i förlängningen även kan bidra till den enskildes välmående och hushållande av knappa resurser.
Resultaten av en SROI åskådliggör även att vissa aktiviteter är komplexa och kan bidra
till omfattande kostnader som är svåra att identifiera och dokumentera utan full insyn
i den fullständiga problematiken (t ex droger, kriminalitet, familjemedlemmar som far
illa). Slutligen, SROI utgör ett verktyg för att synliggöra alternativa värden och kostnader
vilket kan underlätta beslutsfattande kring användande av naturbaserade aktiviteter vid
stressrelaterad ohälsa.
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Norra Sverige, Finland och Norge har förutom de gemensamma gränsområdena också
gemensamma särdrag avseende kultur, klimat, avstånd, naturresurser och naturens
betydelse. De likartade bakgrunderna och utmaningarna ger aktörer möjligheter att
samarbeta, lära sig av varandras lösningar, utveckla gemensamma lösningar och skapa
kontinuitet i samarbetet.

Bild 1. Karta över projektområdet (Interreg Nord 2022).
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I projektet Nordic NaBS (2019–2022) har man bedrivit nordiskt samarbete inom området
för Interreg Nord (bild 1). Samarbetet har bestått i att utveckla tjänster för social-, hälsooch sjukvårds och den pedagogiska sektorn som passar natur- och kulturförhållandena i
området samt att främja företagsverksamheten i anslutning till dessa tjänster. Det nordiska
samarbetet har inriktats på utvecklare, arrangörer och föreningar inom tjänsterna Green
Care, Grön Arena, NUR och Inn på tunet samt på de aktörer som köper och producerar
dessa tjänster. Genom att lära sig mer om de olika ländernas aktörer och arbetsformer
och dela med sig av god praxis har man lyckats främja samarbetet mellan alla parter och
öka parternas kompetens. Det nordiska samarbetet har utvecklat företagsverksamheten.
Dessutom har projektet påverkat den samhälleliga verksamhetens praxis, kvalitetsarbete
och administrativa utmaningar. Genom samarbete är möjligheterna att påverka stora –
nästan obegränsade.

UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER MED NORDISKT SAMARBETE
De naturbaserade tjänsterna har olika benämningar och är förenade med olika kvalitetskrav i Finland, Sverige och Norge. Hur verksamheten samordnas skiljer sig också
åt mellan länderna. År 2021 sammanställdes dessa skillnader och likheter inom Nordic
NaBS-projektet i rapporten Review of Nordic Nature-based Service Models: Study on
the opportunities and challenges of the nature-based services in Finland, Sweden and
Norway. Informationen i rapporten och dess rekommendationer om hur tjänsterna kan
effektiviseras angav riktlinjerna för samarbetet mellan länderna och användes som en
resurs för gemensam utveckling. I tabellen nedan anges gemensamma risker och utmaningar (tabell 1).

Gemensamma risker och utmaningar i Finland, Sverige och Norge

•
•
•
•
•
•
•
•

Den kritiska massan saknas eller är liten: antalet som erbjuder och använder
tjänsterna är fortfarande relativt marginell.
Det saknas dialog och fungerande samarbetskanaler mellan branscherna.
De olika regionernas och aktörernas servicestrukturer och samarbetsmodeller
är inte konsekventa.
Komplicerade myndighetsbestämmelser och andra administrativa krav gör det svårare för privata
företag att bli godkända i det offentliga servicesystemet (till exempel tillstånd).
Organisatoriska hinder minskar möjligheterna att utveckla och utvidga naturbaserade tjänster.
Företagen upplever svårigheter i avtalsupphandlingen med tjänsteköparna och med att
ingå långsiktiga avtal som är ekonomiskt hållbara.
Kundorganisationerna har knappa ekonomiska resurser och svårigheter att inrikta dem
på naturbaserade servicemodeller.
Det finns inte tillräckligt med ändamålsenlig forskning, dokumentation och åtgärder
som klargör den allmänna nyttan med naturbaserade tjänster och effekterna av dem.

Tabell 1. Sammanfattning av riskerna och utmaningarna för den naturbaserade
verksamheten i Finland, Sverige och Norge (Ylilauri & Voutilainen 2021).

Naturvärden som källa till välbefinnande Nordic NaBS projektets resultat

73

GRÄNSÖVERSKRIDANDE SAMARBETE SKAPAR OBEGRÄNSADE MÖJLIGHETER

Då den kritiska massan av företag saknas behöver man i Finland och Sverige uppmuntra
till och stötta samarbete mellan de aktörer som köper och producerar tjänsterna. Pilotprojekten i Nordic NaBS har lett till goda erfarenheter av denna typ av samarbete och
den avtals- och myndighetspraxis som uppstått genom samarbetet. En fortsättning av
piloterna skulle göra det möjligt att stödja dialogen mellan företagarna och aktörerna inom
social-, hälso- och sjukvårds och den pedagogiska sektorn. Det skulle också bidra till att
tjänsterna kunde utvecklas med utgångspunkt från slutkunderna och att man kunde hitta
nya modeller för de ekonomiska svårigheterna i samband med upphandling av tjänsterna.
Den goda praxis som piloterna gett upphov till bör fortsätta att delas mellan regionerna och
länderna. Nordiska ministerrådet anser också att gemensamma interventionstester bidrar
till mer kunskaper och mervärde som främjar effektiva åtgärder (Árnason, 2018, s. 13; Välijärvi, 2020; Ylilauri & Voutilainen, 2021, s. 107–108). I tabellen nedan anges gemensamma
styrkor och möjligheter (tabell 2).

Gemensamma styrkor och möjligheter i Finland, Sverige och Norge

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nu är det rätt tid att utveckla naturbaserade tjänster: megatrenderna, klimatförändringen,
pandemin och miljö- och hälsofrågorna i massmedier och sociala medier har gjort ämnet
mer allmänt accepterat.
Det finns goda förebilder och både de evidensbaserade och erfarenhetsbaserade
kunskaperna har ökat de senaste 10–15 åren.
Den allmänna inställningen till naturbaserade metoder är positiv inom det sociala området,
hälso- och sjukvården och den pedagogiska sektorn.
Företagare och andra producenter av naturbaserade tjänster besitter mångsidig kompetens,
expertis och ett genuint intresse, vilket också kan bevisas med olika certifikat
(till exempel Inn på tunet, Green Care, Grön Arena och NUR).
De naturbaserade tjänsterna har lyckats öka sysselsättningen på landsbygden
genom att bondgårdarna, hästgårdarna och trädgårdarna har breddat sin verksamhet.
Olika aktörer tror att de naturbaserade tjänsterna kommer att öka den närmaste tiden
och att de kan komplettera de traditionella behandlingsformerna, sociala omsorgstjänsterna
och hälsofrämjande aktiviteterna.
Många aktörer inom det sociala området och hälso- och sjukvården strävar efter att tillhandahålla
mer förebyggande tjänster, vilket också kan öppna nya möjligheter för ett naturbaserat
entreprenörskap (nya servicemodeller och nya kundgrupper).
Variationen bland de nuvarande och potentiella kundgrupperna ger företagarna som producerar
naturbaserade tjänster möjlighet att specialisera sig på vissa kundgrupper.
Nya omsorgsformer framkommer även inom forskningen.

Tabell 2. Sammanfattning av styrkor och möjligheter för den naturbaserade
verksamheten i Finland, Sverige och Norge (Ylilauri & Voutilainen 2021).
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En förutsättning för att utveckla utbudet av välfärdstjänster i glesbygden i Norden är att
man utnyttjar de naturbaserade företagens resurser för att öka tjänsteutbudet. Nordiska
ministerrådet har föreslagit samarbete baserat på social innovation som ett sätt att
lösa tillgången till sociala omsorgstjänster i glesbygdsområden, och de naturbaserade
välfärdstjänsterna är ett redan existerande exempel på detta. För att göra det enklare
att inrikta upphandlingarna, lämna offerter och marknadsföra sig behöver man arbeta
tillsammans med att harmonisera begreppen och förtydliga koncepten. Både i Finland
och Sverige behövs dessutom nya transportlösningar, så att avstånden till tjänsterna inte
utgör ett hinder för att utnyttja en tjänst (Árnason, 2018, s. 40; Ylilauri & Voutilainen 2021,
s. 107–108)
Människors erfarenhet av naturens betydelse har ökat i allmänhet och intresset för
naturens hälsofrämjande effekter har vuxit i och med pandemin. Det finns många potentiella slutkunder för naturbaserade välfärdstjänster. Pandemin och åldersstrukturens
utveckling ökar ytterligare antalet slutkunder som behöver välfärdstjänster. Det snabbt
stigande servicebehovet och det ökade behovet av förebyggande tjänster förutsätter
tjänsteutveckling och nordiskt samarbete. Till exempel kan man underlätta för företagare
att komma in i systemen inom social-, hälso- och sjukvårds och den pedagogiska sektorn
bland annat genom att förbättra dialogen mellan alla parter. Det behövs också pilotprojekt
och undersökningar om påverkan och effektivitet för att man ska hitta nya finansieringsoch avtalslösningar. Dessutom bör man ytterligare öka och sprida informationen om de
naturbaserade tjänsternas målinriktning (Ylilauri & Voutilainen 2021, s. 25–38).

Foto: Lena Enlund
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UPPRÄTTHÅLLA SAMARBETET OCH DESS KONTINUITET
Nordiskt samarbete för att främja naturbaserade välfärdstjänster har även bedrivits
tidigare. För att samarbetet ska fortsätta behövs det gemensamma forum för diskussioner och informationsutbyten. Hösten 2021 arrangerade Nordic NaBS-projektet ett
samnordiskt evenemang om forskning och kvalitet (se Rhys Evans artikel: Themes and
questions emerging from the Green Care quality panel discussion). Som ett resultat av
detta fortsätter samarbetet på en gemensam Facebook-plattform som förenar de olika
ländernas verksamhet, utveckling, forskning och aktörer (https://www.facebook.com/
groups/nordicgreencare)
För att diskussionerna och informationsutbytet ska utvidgas ytterligare bör verksamheten ges en ännu starkare koppling till andra redan befintliga forum. Lämpliga forum är
till exempel det nordiska samarbetsforumet inom det sociala området och Ministerrådet
för social- och hälsopolitik.
Det är också viktigt att upprätthålla samarbetet och garantera dess kontinuitet så att
serviceverksamheten kan utvecklas – möjligheterna är nästintill obegränsade. Välijärvi
utkristalliserar betydelsen av det nordiska samarbetet på ett bra sätt: ”Naturbaserade
välfärdstjänster kan och bör utvecklas överallt, men kanske kan de nordliga invånarnas
’naturnära vardag’ och den yngre generationens urbanisering göra det enklare att
utveckla, använda och motivera nyttan med naturbaserade tjänster” (Välijärvi, 2020).

Naturvärden som källa till välbefinnande Nordic NaBS projektets resultat

76

GRÄNSÖVERSKRIDANDE SAMARBETE SKAPAR OBEGRÄNSADE MÖJLIGHETER

REFERENSER
Árnason, Á.P. (2018). Tiedolla tehoa käytännön toimiin. Sosiaalialan pohjoismaisen yhteistyön vahvistaminen. Pohjoismaiden ministerineuvosto 2018. Hämtad 11.1.2022 från:
http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1255774/FULLTEXT01.pdf
Interreg Nord. (2022). Tietoa ohjelmasta. Hämtad 4.2.2022 från: Tietoa ohjelmasta |
Interreg Nord
Välijärvi, S: (2020). Kestävää liiketoimintaa ja hyvinvointia luonnosta. AMK-Lehti / UAS
Journal 3/2020. Hämtad 11.1.2022 från: https://uasjournal.fi/3-2020/kestavaa-liiketoimintaa-luonnosta/
Ylilauri, M. & Voutilainen, O. (2021). Review of Nordic Nature-based Service Models
Study on the opportunities and challenges of the nature-based services in Finland,
Sweden and Norway. Hämtad 11.1.2022 från: https://osuva.uwasa.fi/bitstream/handle/10024/12611/978-952-476-950-1.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Naturvärden som källa till välbefinnande Nordic NaBS projektets resultat

77

THEMES AND QUESTIONS EMERGING FROM THE GREEN CARE QUALITY PANEL DISCUSSION

THEMES AND QUESTIONS
EMERGING FROM THE
GREEN CARE QUALITY
PANEL DISCUSSION
Rhys Evans, University College of Green Development

Naturvärden som källa till välbefinnande Nordic NaBS projektets resultat

78

THEMES AND QUESTIONS EMERGING FROM THE GREEN CARE QUALITY PANEL DISCUSSION

The ‘Nordic Green Care event goes Online’ on the 17th of September which was part of
the Nordic NaBS project Nordic Green Care Research and Quality Day raised a number
of important issues, particularly around establishing a system for a Green Care sector.
Some of these issues were shared by those in Finland and Sweden, as well as in Norway.
This article raises several of the main challenges which emerged in the subsequent
discussions and some responses to them.

LEGAL POSITIONING OF GREEN CARE
Two key ways of situating Green Care services within a society appear to exist. The
first is under the wing of a state organisation(s). The second is as a nongovernmental
organisation or network, often with control devolved to a regional or municipal level.
The first of these two ways raises significant questions over which official state organisation would provide the best home – Agriculture, Health, Education, Social Care? This
is because, indeed, Green Care covers all four of these fields – and potentially more.
Thus, setting a Green Care system within the landscape of policy bureaucracies means
effectively negotiating silo-ization between each organisation. In this case, ‘boundary
objects’ (Mackenzie & Livesley, 1984, p. 247-251) need to be found, which allow each
administration to find something satisfying its needs whilst letting others also find their
needs met. Green Care can be such a thing as it can offer profitable use of small farms
to the agricultural interests; improved fitness and health to the long-term care sector;
and innovative spaces for education to the pedagogues. In this way, Green Care can
cross the many divides here, but only if an outside party (from the Green Care sector,
for example) is committed to steering the program so as to manage multiple actors with
potentially multiple agendas.
For the second key way, numerous ways exist of organizing the Green Care sector. Norway’s Inn på tunet (Ipt) is one example and it is organized regionally. Control of quality
assurance is also held externally – Matilsynet (Matmerk) holds responsibility for health
and safety and the built environment; external professional organisations hold responsibility for the competence and professional practice of the therapists; and municipalities
incorporate quality concerns into their individual contracts with the providers. Thus, Ipt
has control of only some quality aspects of Green Care practices. In other countries, the
professional associations for Green Care also try to deliver quality assessments in lieu of
other competent organisations.

FUNDING OF GREEN CARE
To be clear about funding, we need to identify the three sets of participants in Green
Care: service users (those who receive the benefits); service providers (those who deliver
the services); and service buyers (those who pay the providers to deliver services to the
users). Once we do this, we can see where the potential issues may lie. Service providers
struggle with short one-year contracts with their municipality. Service buyers face many
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competing demands for hard-to-find municipal funds. Plus, service buyers need to work
together more to share good practices, as well as solutions that work best for all three
parties. Such working does not currently happen in Norway. Service users could have
a potential role in funding if, as in Holland and some other nations, each service user
was allocated a personal health budget which they could make choices over where it is
spent. This would make the user at least as important an actor as others in the other two
groups.

TOO MANY REGULATORS IN NORWAY?
One issue reported by Norwegian respondents relates to the complicated nature of the
regulation of the sector. Within the sector, there are a minimum of 12 actors, all with
regulations which apply to Green Care provision. This proliferation of regulators can
leave service providers struggling to manage all the challenges coming from so many
directions. Further, managing these requires a vastly different set of skills than the professional skills needed to manage, for example, therapy provision. Thus, a small sector
of ‘brokers’ who both link buyers and sellers and subsequently manage the bureaucratic
paperwork which comes with the job is beginning to appear in Norway.

Foto: Joona Kotilainen/Kuvia Suomesta
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BRIDGING THE DIVIDES
So how can we manage these multiple challenges, driven by multiple actors who have
multiple agendas? The Norwegian experience suggests that we start with a passionate,
well-educated cohort of providers. That passion will be needed to establish not only
their own businesses but also some sort of official standing for the sector. A passionate,
well-educated cohort will also continue to learn and be in a position to innovate the
provision of new services as they arise in their professional fields.
Secondly, if overlapping responsibilities are created at the policy and regulation level, the
dangers of silo-ization must be recognized from the beginning and innovative collaborative policies be put in place to bridge these gaps. Perhaps a focus on specific ‘boundary
objects’ might provide an entry into creating such policies.
And finally, a focus upon the local–local users, local providers and local buyers – will
help ensure that there is variety and innovation in the service provision, that local users’
needs get met, and that local providers are valued and rewarded with secure, long-term
contracts.

CONCLUSION
Establishing the Green Care service provision is a complex subject, and the service
lives within a complex field of actors. Yet that complexity also provides a number of
positive outcomes. These include a variety of services, innovation, responsiveness to
local needs, and the ability to adapt services to fit the farm spaces which are available.
And if the challenges raised by this are adequately addressed, a Green Care sector can,
like the Norwegian one, continue to grow and to provide vitally needed services whilst
keeping the small farm sector gainfully employed.
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Green Care is adapted and quality-assured welfare services on the farm. The services will
provide mastery, development and well-being. Farm is a property used for agriculture,
forestry, or horticulture. The activities in the service offer are linked to the farm, life and
work there.
The farm environment opens up many opportunities for activities, where care of animals
and plants, management of the forest, maintenance of the cultural landscape, machines
and buildings form the activity basis of Green Care. The goal of Green Care is primarily to
make a positive contribution to the health, development and well-being of the individual
user. The offers are based on collaboration with the upbringing, education, health or
social sector, and include activities based on both the farm’s and the farmer’s resources.

Foto: Catherine Fjotland
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QUALITY ASSURANCE AND APPROVAL OF GREEN CARE
For the development of Green Care services and to ensure legitimacy and predictability, it
has been necessary to work with standardization and quality assurance. The development
work was done in a collaboration with the Norwegian Farmers’ Union, the Norwegian
Farmers’ and Smallholders’ Association, the Municipal Sector’s interest and employer
organization (KS), the insurance industry, the Agricultural HSE service, the Norwegian
Food Foundation (Stiftelsen Norsk Mat) and representatives from the buyers.
The standard was developed within the existing system for Quality Assurance in Agriculture (KSL). It is now operated and further developed by the Norwegian Food Foundation.
The use of the standard started in 2011. Based on the quality assurance, a separate
approval scheme for Green Care was implemented in 2012. The approval is free for the
farms and only approved farms may use the Green Care (Inn på tunet) logo.
The approval sets requirements for the farmers related to current legislation, personal
suitability and safety on the farm as an arena. There is no requirement for formal competence to be approved as a Green Care provider. As of today, there are just under 400
approved Green Care farms in Norway.

GREEN CARE NORWAY SA
Green Care services are financed through public or private customers purchasing the
services from the farms. By far the most common arrangement is that Green Care has
customers from the public area. This means that the farms must master marketing and
sales and be able to participate in various tenders. Some tenders require multiple farms
to work together to become competitive. Based on this, several farms in Norway have
chosen to organize together to make a bigger impact and win the competition.
Green Care Norway (Inn på tunet Norge SA [IPTN]) is a farmer-owned cooperative with
the purpose of safeguarding the owners’ financial interests as providers of welfare services from agriculture. In addition, the cooperative is a development actor that, together
with good partners, uses resources to make the use of Green Care visible and increase
it. The member farms have chosen to enter as owners and developers of the cooperative
because it serves their interests and contributes to achieving the desired result on their
own farm. As a larger nationwide organization, IPTN has the opportunity to participate
in competitions, tenders and projects that the farms individually do not have the opportunity to do. IPTN does not have external operating support but have to finance its own
activities. This is done through a distribution of Green Care turnover between the farm
and the cooperative.
IPTN is also developing a system for its own industry. Through a collaborative project
with Landbrukets Dataflyt SA (the farmer`s digital road network), a document and storage
solution has been developed that safeguards privacy and data security both for member
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farms and for the cooperative. These are good solutions, adapted to agriculture, which
strengthen our competitiveness. The Norwegian Farmers’ Union and the Norwegian Farmers’ and Smallholders’ Association are both owners and participate in the development
of the cooperative. The Norwegian Farmers` Union has for several years been a clear
and active development player within the industry. The Norwegian Farmers` Union has
recently developed a Green Care school (Inn på tunetskolen), an offer for new service
providers.

CO-OPERATION OPPORTUNITIES IN THE NORDIC REGION
In Norway, we consider quality assurance and approval of deliveries within Green Care
to be significant and important. We currently have an approval scheme. This is an area
that must be constantly maintained and further developed. It is interesting to compare
the quality systems in the Nordic countries and to learn from each other across borders.
We have a number of courses and competence offers within Green Care. This applies in
particular to offers to new service providers as well as offers within animal-assisted activities and interventions. We notice that new skills are constantly needed in the industry.
Examples of this are pointed offers for those who work with green services for children,
mental health and drugs, as well as people with dementia. We believe that there is a lot to
gain from being able to map, coordinate and offer expertise across the Nordic countries.
The buyers of Inn på tunet services demand research-based knowledge before they establish and buy offers. In Norway, a major research project has been carried out in recent
years within the area of day care for people with dementia (Demensomsorg på gård).
Furthermore, research is now being done on what effect Green Care can have on young
people who are about to leave upper secondary school and start high school. These are
young people who have dropped out or are at risk of dropping out of school. Research
requires resources and can be challenging to fund. We believe that the similarity between
the Nordic countries means that different research results can be facilitated and spread
between the countries. It is appropriate to consider a Nordic conference to shed more
light on these areas. The conference should be focused on facilitating more use of Green
Care in all the Nordic countries, with the aim of becoming better acquainted with practices in the various countries as well as operationalizing possible areas of cooperation.
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Inom projektet Nordic NaBS kartlades kompetensbehoven bland företagare som producerar naturbaserade välfärdstjänster i Finland och Sverige för att kunna utveckla
deras kompetens i enlighet med behoven. Kompetensen kartlades bland annat genom
en digital enkät till företagarna och genom intervjuer vid workshoppar. Företagarna
saknade främst kunskaper om Green Care, marknadsföring och företagande samt om
myndigheters krav relaterade till tjänsteproduktion, till exempel gällande upphandlings-,
tillstånds- och avtalsfrågor. Den här artikeln beskriver hur projektet har stöttat företagarnas
kompetensutveckling.

GREEN CARE
Företagarna hade redan vissa kunskaper om Green Care sedan tidigare. För att förstärka
sin professionella, kvalitativa verksamhet ville företagarna fördjupa sina kunskaper om
grunderna i Green Care, dess kriterier och naturens hälsoeffekter enligt de senaste
forskningsrönen. Företagarna efterfrågade också information om olika länders modeller
för naturbaserad verksamhet, till exempel omsorgsverksamheten på gårdar i Holland, Inn
på tunet i Norge och Grön Arena i Sverige. Utöver webbinarier och workshopar ansågs
studiebesök vara ett bra sätt att öka kunskaperna om Green Care. Till exempel besökte
man Inn på tunet-gårdar under den internationella workshopen som ordnades i Norge
hösten 2019. Studiebesöken gav tillfälle till en dialog mellan företagarna om ämnen som
rör företagande.

Foto: Nadine Closset
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MARKNADSFÖRING, FÖRETAGANDE OCH TJÄNSTEDESIGN
Företagarna hade störst behov av att utveckla sina kunskaper om marknadsföring
och företagande. Företagarna lärde sig om upplevelsemarknadsföring och lärde sig
att formulera, beskriva och prissätta tjänster bland annat genom att finslipa sina egna
exempeltjänster. När det gäller marknadsföringen av tjänsterna fick företagarna i
synnerhet lära sig om särdragen och problemen med marknadsföring i sociala medier
(Facebook och Instagram). Kunskaper om tjänstedesign hjälper företagaren att utveckla
och producera nya tjänster och att förtydliga serviceprocessen. Det är viktigt att förstå
att man med hjälp av tjänstedesign kan förbättra kundnöjdheten och särskilja sig från
konkurrenterna.

MYNDIGHETERNAS INSTRUKTIONER OCH TRANSPORTER
Företagarnas kunskaper om myndigheternas instruktioner behövde fördjupas avseende
tillstånds- och skattefrågor relaterade till produktion av sociala omsorgstjänster (till
exempel registrering av en privat tjänst och momsbefrielse) samt avtalsfrågor relaterade
till Green Care-verksamheten som styr den tjänst som produceras. Persontransporter
är också en central del av Green Care-tjänsterna. Information om nuläget och framtidsutsikterna inom utvecklingen av persontrafiken hjälpte företagarna att ta itu med sina
transportfrågor, de krav som ställdes i samband med transporterna och samarbetet med
offentliga organisationer.

STYRKA GENOM KOMPETENS
Kompetensen ökades också genom mentorskap. Mentorskapen byggdes upp kundorienterat utifrån företagarens behov i samband med utvecklingen av Green Care-tjänsten.
Mentorerna bestod av projektets experter från olika branscher eller externa konsulter.
Företagarna kunde också vara mentorer åt varandra.
Kompetensutvecklingen har stärkt företagarna och fått dem att våga gå vidare med att
produktifiera och genomföra sina naturbaserade välfärdstjänster. Den gemensamma
inlärningen har möjliggjort nätverkande och inspirerat företagarna att utveckla sin verksamhet. De ökade kunskaperna har förtydligat den egna företagsprofilen och arbetet
som företagare.
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I Nordic NaBS-projektet utvecklades nya modeller för välfärdstjänster med finska och
svenska företag som drev en naturbaserad verksamhet. Servicemodellerna producerades av mikroföretag och köparna bestod av offentliga och privata organisationer inom
social-, hälso- och sjukvårds och den pedagogiska sektorn. Tjänsterna riktades till
köparorganisationernas slutkunder.
Syftet med att utveckla servicemodeller var att få kunskaper och erfarenheter om hur
de fungerar i praktiken och vilken nytta de medför. Via modellerna kan man undersöka
Green Care-tjänsternas konkurrenskraft och lyfta fram deras konkurrensfördelar. Tjänsternas konkurrenskraft anses ligga på samma nivå som andra motsvarande tjänster inom
social-, hälso- och sjukvårds och den pedagogiska sektorn. Konkurrensfördelarna gör
dock att tjänsterna särskiljer sig positivt från andra motsvarande tjänster.
Som utgångspunkt för utvecklingsarbetet kartlades utmaningarna och möjligheterna
med de finska och svenska naturbaserade servicemodellerna i rapporten Review of
Nordic Nature-based Service Models: Study on the opportunities and challenges of the
nature-based services in Finland, Sweden and Norway. Servicemodellerna testades i
praktiken med företagare, kundorganisationer och slutkunder. Testerna av servicemodellerna utvärderades av olika parter och företagarna dokumenterade dem i Business Model
Canvas. Effekten av servicemodellerna undersöktes också ur ett kostnadsperspektiv
med metoden Social Return on Investment. Övriga artiklar i denna publikation behandlar
dessa delområden närmare. Den här artikeln tar upp tjänsternas konkurrenskraft.

Foto: Harri Säynevirta/Kuvia Suomesta
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BYGGA UPP KONKURRENSKRAFT OCH KONKURRENSFÖRDELAR
Till att börja med kan vi konstatera att konkurrenskraften i stor utsträckning har gynnats
av att företagarna har fått mer kunskaper och av att tjänsterna har genomgått utveckling
och testning. När man granskar verksamhetsmodellerna för naturbaserade välfärdstjänster kan man dock se att tjänsternas konkurrenskraft försvåras av komplexiteten i
samband med produktionen och upphandlingen av tjänster samt av att verksamheten
ännu inte är färdigetablerad.
Tjänsternas varierande innehåll är å ena sidan en enorm rikedom för verksamhetens
formbarhet, å andra sidan en utmaning för marknadsföringen och försäljningen. När
tjänsten har ett tydligt värdelöfte, producerar ett tydligt värde och löser ett tydligt
problem är det enklare för företagaren att hantera tjänsten till exempel med tanke på
försäljning och kundanpassning. Tydlighet underlättar också för köparen när tjänsten
upphandlas. En företagare som uppfyller kundorganisationens behov bland annat i fråga
om tjänstens effekt och kostnadseffektivitet och kan erbjuda en smidig upphandling
kan få konkurrensfördelar. Hörnstenarna för naturbaserade tjänster i glesbygden är ofta
relaterade till just tidigare nämnda affärsprocesser med inriktning på logistik, försäljning
och marknadsföring.
Naturen är servicemodellernas gemensamma element som främjar konkurrenskraften
och den inkluderas i både verksamhetsmiljön och metoderna. Idag finns det ett stort
intresse för naturen, och ansvarsfulla och hållbara verksamhetsformer som kombineras
med naturen gör det möjligt att skapa verkliga konkurrensfördelar. För att företagaren ska
uppnå konkurrensfördelar måste dock de hållbara valen framgå för kunderna.
Även know-how kan betraktas som konkurrenskraft. Tjänsterna inbegriper multiprofessionella färdigheter till exempel om aktiviteter i naturen, ansvarsskyldighet och kundarbete.
De egentliga konkurrensfördelarna utgörs emellertid av slutkundernas erfarenheter av
Green Care-tjänsterna, till exempel att miljön upplevs som stressfri, att de får en känslomässig kontakt med naturen och att de känner sig sedda och lyssnade på bortom
sin diagnos. Slutkunderna upplever att tjänsterna är lättillgängliga och intressanta, och
då blir de motiverade att delta. Ett aktivt deltagande är ett starkt argument även för de
betalande parterna.
Naturbaserade välfärdstjänster kan redan nu beskrivas som kundorienterade. Tjänsterna
utgår från slutkundernas önskemål, som uppfylls genom kombinationen av natur, social
gemenskap och delaktighet. Kundönskemålen definieras alltid i servicemodellerna och
de naturbaserade metoderna, verksamhetsmiljöerna och handledningsmetoderna som
valts för att uppfylla önskemålen motiveras. Tjänster som uppfyller slutkundernas behov
och en målinriktad verksamhet är faktorer som kan skilja tjänster från varandra, med
andra ord en tydlig konkurrensfördel som också bör betonas i säljarbetet. Sammantaget
bör människan lyftas fram i centrum för tjänsterna ännu tydligare än förut. Att ta ännu
större hänsyn till slutkunderna i planeringen av tjänsterna och lyfta fram företagarna som
personer är en möjlighet att särskilja sig.
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VÄRLDEN ÄR INTE REDO
Den systemiska samhällsförändringen i Sverige och Finland när det gäller naturbaserade
välfärdstjänster pågår fortfarande. Verksamhetsmodellerna och samhällsstrukturerna
som anknyter till tjänsterna är ännu inte färdiga, för att inte tala om växelverkan mellan
dessa. Samhället och tjänsternas verksamhetsmiljöer förändras hela tiden. Green Care-tjänsterna måste också svara på dessa förändringar genom att ständigt utvecklas
och förnyas. Ett bra exempel på förnyelse från Nordic NaBS-projektet är den digitala
distanstjänsten som utvecklades under coronapandemin, där barnen fick lära sig om
arbetet på gården via nätet. Virtuella lösningar och plattformsekonomi kan i framtiden
utgöra en allt större del av servicemodellernas konkurrenskraft eller specialisering.
I och med det växande antalet slutkunder finns det ett behov av nya välfärdstjänster.
Det finns särskilt ett ökande behov av förebyggande och hälsofrämjande tjänster. Inom
detta område passar de naturbaserade servicemodellerna utmärkt och är dessutom
mycket konkurrenskraftiga. Genom att fortsätta stödja samarbetet mellan företagen
och social-, hälso- och sjukvårds och den pedagogiska sektorn och genom att bedriva
försöksverksamhet kan man i större utsträckning hitta konkurrenskraftiga lösningar på
servicebehoven även bland naturbaserade tjänster.
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Nätverk och partnerskap kan bildas kring utbildning, innovation, utveckling, kollegialt
stöd och många andra teman där människor och organisationer kopplas till varandra.
Samarbete i nätverk är fördelaktigt för deltagarna, oavsett om det handlar om ekonomiska eller kunskapsmässiga fördelar eller kanske nya kontakter.
För att lyckas i affärsvärlden behöver företagare tveklöst ett nätverk. I Nordic NaBS-projektet skapades med hjälp av företagarna nätverk och partnerskap mellan olika aktörer
och organisationer, såväl inom regionerna som över landsgränserna. Många av företagarna som producerar naturbaserade tjänster arbetar ensamma varför nätverken är en
mycket viktig resurs för dem. Genom att bilda nätverk med andra företagare kan partnerskap bildas, nya kunder nås eller få idéer till företagandet. För att kunna bedriva en
lönsam affärsverksamhet bör Green Care-företagare inte bara bilda nätverk med andra
företagare, utan också aktörer inom social-, hälso- och sjukvårds och den pedagogiska
sektorn. Företagare som bildar nätverk med forskare och utvecklare ges möjlighet att
utveckla sina tjänster, bedriva innovativ verksamhet och skaffa sig nya kunskaper.

GEMENSAMMA FORUM SOM HJÄLP VID NÄTVERKANDE
Sökandet efter nätverk hjälper företagaren att se sin egen verksamhet som en del av
en större helhet. Det är viktigt att tänka på vilka nätverk som är väsentliga för företaget,
vilka som uppmuntrar, inspirerar och stödjer den egna affärsverksamheten och hjälper
företagaren att orka.
Inom Nordic NaBS-projektet främjades företagarnas nätverkande bland annat genom
olika kanaler i sociala medier, workshopar och evenemang som utgjorde en naturlig nätverksmiljö. Sociala medier är en viktig nätverkskanal idag och den erbjuder obegränsade
möjligheter till snabbt nätverkande. I sociala medier fungerar företagets profil som ett
digitalt visitkort. Fysiska möten möjliggör spontana och öppna samtal mellan parter. På
grund av coronapandemin minskade de fysiska mötena och det visade sig ta längre
tid att bilda partnerskap via distansmöten. Det var dock enklare att bli delaktig i större
nätverk när fjärranslutning gjorde evenemangen mer lättillgängliga.

GEMENSAM UTVECKLING BILDAR PARTNERSKAP
Piloterna inom Nordic NaBS möjliggjorde effektivt nätverkande genom att företagare
sammanfördes med kundorganisationer inom social-, hälso- och sjukvårds och den
pedagogiska sektorn. Denna typ av arrangemang som inriktas på gemensamma mål
hjälper särskilt till att bilda partnerskap mellan upptagna tjänsteproducenter och tjänsteköpare. Det ansågs också bra att projektet fungerade som en mellanhand och samordnare, speciellt i sammanförandet av parterna och utstakandet av ett gemensamt mål.
En del av piloterna ledde till längre partnerskap där man fortsatte att utveckla tjänsterna
för en ny kundgrupp. Nätverken och partnerskapen baseras på personliga relationer,
gemensamma mål, förtroende och engagemang. Dessa faktorer betonas särskilt i
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partnerskapen med kundorganisationerna och framkommer bland annat via kundorienterade, högklassiga tjänster som motsvarar slutkundernas behov. Även det första
intrycket och en tydlig och välformulerad pitch hjälper Green Care-företagaren att ingå
kundpartnerskap.

NÄTVERK MED ANDRA SAMARBETSPARTNER
Idag behöver man inte göra allt själv, inte heller bilda nätverk. I alla nätverk lär man känna
nya människor och via dem nya nätverk. Inom Nordic NaBS försökte man medvetet skapa dessa situationer genom att även utveckla projektets och projektaktörernas nätverk
och göra dessa nätverk tillgängliga för företagarna. Inom projektet skapades samarbetskanaler mellan bland annat experter, projekt, myndigheter, föreningar och organisationer.
Nätverken som projektet skapade gynnade företagarna särskilt genom att de med en
mindre arbetsinsats fick möjlighet att skapa nätverk i olika branscher.
Företagarna måste dock överväga nätverkandet med sina egna resurser i åtanke – tiden
räcker inte till allt och man behöver inte gå med i alla nätverk. När det gäller nätverk är
det bra att fokusera på kvalitet hellre än antal. I bästa fall stöder nätverket företagaren
och hjälper denna att orka – detsamma gäller även i motsatt riktning.
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I Nordic NaBS-projektet främjades utvecklingen av naturbaserade välfärdstjänster på
många olika sätt. Viktiga moment var Att utveckla affärsmodeller för tjänsterna, att stärka
företagarnas kompetens på ett mångsidigt sätt och att öka nätverkandet och partnerskapen var av betydelse i sammanhanget. Genomförandet av piloter, Business Model
Canvas-modellen, beräkning av SROI-värdet, nordiskt samarbete och olika workshopar,
webbutbildningar och annat material som producerades gav perspektiv på och erfarenheter från detta övergripande utvecklingsarbete.
Dessa erfarenheter och material har utmynnat i ett stort informationspaket om sådant
som företagarna bör beakta då de producerar naturbaserade tjänster, för dem som
planerar entreprenörskap inom detta område eller organisationer inom det sociala området, hälso- och sjukvården eller den pedagogiska sektorn som köper sådana tjänster.
Informationspaketet har sammanfattats i form av fyra instruktionskort på olika teman.
Instruktionskorten är

•

Produktion av naturbaserade tjänster för det sociala området, hälso- och sjukvården

•

Kommunikation om naturbaserade tjänster för det sociala området, hälso- och

•

Naturbaserade verksamheter och miljöer inom sociala omsorgstjänster, hälso- och

•

Upphandling av naturbaserade tjänster inom det sociala området, hälso- och sjuk-

och den pedagogiska sektorn

sjukvården och den pedagogiska sektorn

sjukvårdstjänster och pedagogiska tjänster

vården och den pedagogiska sektorn

Instruktionskorten har utformats speciellt för producenterna och köparna av naturbaserade tjänster inom det sociala området, hälso- och sjukvården och den pedagogiska
sektorn. Instruktionerna innehåller inte sådana allmänna grundprinciper för företagsverksamhet och kommunikation som är bra att iaktta i alla företag oavsett bransch.
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Den nordliga naturen och landsbygden erbjuder goda möjligheter till att främja människors
hälsa och att utveckla relaterad företagsverksamhet. I projektet New Nordic Nature
Based Service Models (Nordic NaBS) (2019–2022), som finansieras av Interreg Nord,
har utvecklingsarbete bedrivits tillsammans med företagare och aktörer inom social-,
hälso- och sjukvårds- och den pedagogiska sektorn.
Den här publikationen består av olika artiklar med forsknings- och erfarenhetsbaserad
information om nordiska service- och affärsmodeller enligt koncepten Green Care, NUR,
Grön Arena och Inn på tunet. Artiklarna återger slutkundernas, företagarnas och kundorganisationernas erfarenheter av pilotprojekt som genomförts i Finland och Sverige.
Green Care-tjänsternas särdrag beskrivs med verktyget Business Model Canvas (BMC).
Exemplen på Social Return on Investment (SROI) tydliggör de sociala, hälsomässiga
och miljömässiga fördelarna utöver att de ger en vanlig ekonomisk analys. Publikationen
tar upp olika perspektiv på hur samarbetet mellan länderna kan främjas och innehåller
information om företagarnas kompetensutveckling och nätverkande.
Publikation riktar sig speciellt till företagare som planerar eller erbjuder naturbaserade
tjänster. Resultaten som presenteras i publikationen uppmuntrar aktörerna inom social-,
hälso- och sjukvårds- och den pedagogiska sektorn att låta sina kunder börja använda
naturbaserade tjänster.

