
Nature By Andreas 
Nature By Andreas grundades för att ge alla typer av människor 
fantastiska upplevelser och naturmöten, för att utbilda och öka 
kunskapen om ledarskap och grupputveckling, för att sprida 
glädjen med friluftsliv, vandring, paddling och upplevelser. 

www.naturebyandreas.se 
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Situationsanpassat 
Ledarskap 

Situationsanpassat Ledarskap 

För vem: För alla som arbetar som någon typ 
av chef eller ledare. Riktar sig mot företag och 
föreningar med mera. 

Antal: ca 4-20 

Syfte: Gör din ledningsgrupp bättre på att 
leda! Med en teoretisk bakgrund om grupper 
och ledarskap, arbetar vi med tydliga och 
konkreta exempel och övningar, för att 
deltagarna ska få en större insikt kring sitt 
ledarskap och hur det påverkar en grupp. 
Deltagarna kommer få en teoretisk bakgrund 
och mycket praktiska övningar. Allt innehåll 
vilar på vedertagen forskning. Kan med fördel 
kombineras med gemensam matlagning över 
öppen eld. 

Kort beskrivning: Kombinera en teoretisk 
grund med praktiska exempel och övningar i 
ledarskap och kommunikation. Alla övningar 
knyts ihop med utförlig reflektion. 

Utrustning: Inget speciellt 

Plats: Utomhus eller inne 

Tid: Hel- eller Halvdag.  

Övrigt: Omfattning, upplägg och mål planeras 
i samarbete med kund.
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Grupputveckling och 
Teambuilding. På riktigt.

Grupputveckling och 
Teambuilding. På riktigt. 

För vem: För dina medarbetare och 
arbetsgrupper inom samma företag/
verksamhet. Riktar sig mot företag, föreningar 
med mera. 

Antal: ca 4-20 

Syfte: Få din arbetsgrupp att samarbeta och 
kommunicera bättre. Vi arbetar med tydliga 
och konkreta övningar och exempel, som 
syftar till att ge dina medarbetare en Aha-
upplevelse! Gruppen kommer även ta med sig 
verktyg och mindset för att bli effektivare i sin 
kommunikation och sitt arbete tillsammans. De 
kommer få en teoretisk bakgrund och allt 
innehåll vilar på vedertagen forskning. Kan 

med fördel kombineras med gemensam 
matlagning över öppen eld. 

Kort beskrivning: Kombinera en teoretisk 
grund med praktiska exempel och övningar 
för grupputveckling och kommunikation. Alla 
övningar knyts ihop med utförlig reflektion. 

Utrustning: Inget speciellt 

Plats: Utomhus eller inne 

Tid: Hel- eller Halvdag.  

Övrigt: Omfattning, upplägg och mål planeras 
i samarbete med kund.
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Nature By Andreas

BAKOM NATURE BY ANDREAS 

Andreas är uppvuxen i Karlskrona med hav 
och skärgård precis runt knuten. Efter 
nästan 20 år i Uppsala bor han åter i 
Karlskrona. Förutom att driva Nature By 
Andreas, delar Andreas sin tid mellan att 
jobba som lärare inom ledarskap och 
friluftsliv och sitt jobb som fotograf. En av 
Andreas stora passioner i livet är och att resa 
och dyka. 
Andreas senaste expedition var en 3 
månaders overlanding-expedition genom 
hela södra Afrika 

CERTIFIKAT & UTBILDNINGAR 
Certifierad Fjälledare 
Certifierad Havskajakledare 
Svenska Överlevnadssällskapet, bitr. instruktör 

Lärarexamen, Gymnastik- och Idrottshögskolan, 
Stockholm 
Klättermusen Local Hero 
Guide för Svensta Turistföreningen (STF) 
PADI Rescue Diver 
PADI Advanced Open Water 
PADI Open Water 
Jägarexamen 
SLAO Lavinutbilding Steg 1 
Wilderness First Responder, WMI of NOLS 
American Heart Association CPR 
Svenska HLR-rådet, Certifierad Huvudinstruktör, 
Värnpliktstjänst, Jägare, specialbefattning 
Sjukvårdare, K3 Karlsborg 
Friluftsliv och äventyrsidrott – Vår, Linneuniversitetet 
Friluftsliv och äventyrsidrott – 
Vinter, Linneuniversitetet 
Fjällsäkerhet (TR), Umeå Universitet 
Turismvetenskap – 
Konsumentbeteende, Mittuniversitetet 
Turismvetenskap – Svensk & internationell 
turism, Mittuniversitetet 
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