
Lärare: Karin Dahlström & Anna Nyquist 
(ansvarig för Vallentunagruppen)
Kontakt: anna.nyquist@sh.se



Syfte: Syftet med NatureBizz är att stötta tillväxt och konkurrenskraft hos 

gröna mikroföretagare samt välmående i Östersjöregionen. Detta  genom 

att identifiera och stötta utvecklingen av efterfrågade och betydelsefulla 

färdigheter och kompetenser inom hållbart affärsmannaskap.

Målgrupper: Gröna mikroföretagare är den största målgruppen.

Andra målgrupper är potentiella gröna mikroföretagare, lärosäten och 

andra utbildningsorganisationer, myndigheter, intresseorganisationer, 

forskare och allmänheten.

Om NatureBizz 



Projektperiod: Mars 2018- oktober 2020.

Samarbetspartners: Projektet är ett samarbete mellan Södertörns 

högskola, Vidzeme University of Applied Sciences, Riga, University of 

Tartu, Pärnu College och Satakunta University of Applied Sciences, Pori 

(huvudprojektledare).

Associerade partners: Goda Gotland (SE), GeoPark Project/ Municipality 

of Kankaanpää och ProAgria Western (FI), Lettiska naturvårdsverket  (LV) 

och Pärnu Bay Partnership Committee (EE).

Om NatureBizz 



Mikroföretagande i siffror

● 96,4 % av Sveriges företag är mikro-
eller enmansföretag 

● 15% av anställda jobbar i 
mikroföretag  (Dvs ca 228 000 företag 
med närmare 645 000 anställda)

● Hur är mikroföretag representerade i 
forskning och undervisning? 

Källa: Ekonomifakta 2019, Från SCB Företagsregistret 2018



Utbildningsprogrammet



Vårens planering

Träff 1: 16/1
Vad är 

NatureBizz och 
vad är ett grönt 

och hållbart 
mikroföretag?

Modul 1: 
Managing a green 

micro business
Modul 2: 

Understanding 
green consumers

Träff 2: 22/1
Modul 3: 

Building a green 
brand

Modul 4: Steps 
towards 

sustainable 
quality

v. 4: Ge skriftlig 
feedback på en annan 

grupps uppgifter 
kopplade till  modul 1-

4 (utifrån 
feedbackmallen)

Maila era uppgifter för 
modul 1-4 och er 

skriftliga feedback till 
en annan grupp till 
anna.nyquist@sh.se

med kopia till era lärare 
senast 21/2.

Träff 3: 10/3
Modul 5: Green 

product 
development 
and service 

design
Modul 6: 
Managing 

supply chains in 
green micro 

business

Träff 4: 2/4
Modul 7: 

Communication 
in customer 

journey
Modul 8: Green 
entrepreneurs go 

international

v. 15: Ge skriftlig 
feedback på en 
annan grupps 

uppgifter kopplade 
till  modul 5-8 

(utifrån 
feedbackmallen)

Maila era uppgifter 
för modul 5-8 och er 
skriftliga feedback 
till en annan grupp 

till 
anna.nyquist@sh.se
med kopia till era 
lärare senast 17/4.

Träff 5: 7/5
Inlämning och 
presentation av 
färdiga arbeten

Diplom till 
godkända 
deltagare

mailto:anna.nyquist@sh.se
mailto:anna.nyquist@sh.se


Ser och handlar på möjligheter

Vad är en 
entreprenör?

Skapar något nytt
Har en ny idé

Ser något ur en ny vinkel Har en oväntat lösning
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