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Seminarium Omvärld 
och Marknad den 27 jan 
2016 
Vi fortsätter med vår 
seminarieserie genom att 
arrangera en halvdag den 27 
januari i samband med 
Jordbruks - och 
trädgårdskonferensen i 
Alnarp under temat Omvärld 
och Marknad. Seminariet 
kommer att handla om hur 
ett antal omvärldsfaktorer 
påverkar efterfrågan på 
livsmedel. Det kommer även 
att beröra trenders påverkan 
på konsumtion och 
efterfrågan samt hur dessa 
signaler ska tolkas och 
tillämpas på företagsnivå, 
samt hur det gör ett underlag 
för företagens strategiska 
planering.  
Moderator för dagen är 
professor Lena Ekelund 
Axelson. Detaljerat program 
med föredragshållare och 
anmälnings anvisningar finns 
på KCF:s hemsida. 
http://kcf.slu.se/pub/ 

Tre beviljade 
forskningsprojekt till 
KCF  

Vi är stolta över att kunna 
presenta att vi efter nyår 
startar upp tre nya 
forskningsprojekt. Projekten 
kommer i sin tur att dra nytta 
av den samlade kompetensen 
på SLU i ett utvecklingsarbete 
med näringen för en god 
implementering och 
användning. 
 
Ett SLF finansierat projekt 
med ansvarig projektledare 
Christina Lunner Kolstrup, 
Institutionen för 
Arbetsvetenskap, Ekonomi 
och Miljöpsykologi, SLU 
Alnarp  

  1. ”Byråkratin belastar och 
kostar” 

 

Forskare i Arbetsvetenskap  
Christina Lunner Kolstrup 
 

Medsökande: Sara 
Bergström-Nilsson, 
Hushållningssällskapet 
Halland, Lilla Böslid, 
Eldsberga och Helena Lans 
Strömblad, Växa Sverige, 
Lilla Böslid, Eldsberga. 

Studier har visat att 
jordbruks- och 
landsbygdsföretagare 
upplever hög arbets- och 
ekonomisk belastning samt 
frustration kopplat till 
lagstiftningskrav och 
myndighetskontroller, vilket 
utgör allvarliga hinder för 
företagsutveckling och 
tillväxt inom sektorn. Målet 
med projektet är att 
identifiera och kvantifiera tid 
och kostnader för det 
myndighetsrelaterade arbete 
som belastar företagarna samt 
analysera effekterna av detta. 
Dessutom att bidra till 
förbättrad lönsamhet och 
konkurrenskraft i våra  
livsmedelsproducerande 
företag genom att diskutera 
resultaten med berörda 
myndigheter, politiker och 
branschen samt föreslå 
rekommendationer för en 
positiv förändring av den 
nuvarande regelbördan och 
byråkratin för jordbruk och 
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landsbygd. Insamling av data 
kommer att göras med 
dagböcker där 60-80 
företagare under ett 
verksamhetsår registrerar tid 
för inhämtning, 
dokumentation och 
rapportering av uppgifter 
samt kostnad för 
administration, tillsyn och 
tillstånd. Dessutom kommer 
intervjuer att genomföras 
med 15-20 lantbrukare för att 
få en djupare förståelse för 
problematiken. Intervjuerna 
kommer att handla om 
jordbrukarnas och 
landsbygds-företagarnas 
uppfattning om hinder, 
begränsningar och hot mot 
deras produktion / 
verksamhet; den mentala 
belastningen, frustrationen 
och stressen som orsakas av 
regler och byråkrati samt  
deras förslag för att minska 
byråkratin och förbättra 
kommunikation och dialog 
med myndigheterna. 
Satsningen är ett tre-årigt 
forskningsprojekt med start 1 
januari 2016. 

För mer info: Christina 
Lunner Kolstrup 
christina.kolstrup@slu.se 

 

Ett KCF och Partnerskap 
Alnarp finansierat projekt 
med ansvarig projektledare 
Erik Hunter, Institutionen för 
Arbetsvetenskap, Ekonomi 
och Miljöpsykologi SLU 
Alnarp   
 
2. ”Vadå skapa mervärde? 
Kartläggning och analysering 
av böndernas aktiviteter, 
tänkande och sätt att skapa 
mervärde” 

 

 

Universitetslektor i 
företagsekonomi Erik Hunter 

Projektets syfte är att definiera 
vad "mervärde" betyder ur 
lantbrukarnas perspektiv och 
beskriva vilka aktiviteter och 
åtgärder de vidtar för att skapa 
mervärde. Vidare kommer det 
att knytas an till de 
mervärdesaktiviteter som äger 
rum beroende på bl a: 
företagsstorlek, 
företagsinriktning och 
kompetens samt hur detta 
påverkar lönsamhet, 
diversifiering och tillväxt.   

För mer info: Erik Hunter 
erik.hunter@slu.se 

Ett SLF finansierat projekt 
med ansvarig projektledare 
Ove Karlsson, Institutionen 
för Arbetsvetenskap, 
Ekonomi och Miljöpsykologi, 
SLU Alnarp   
 
3. ”Benchmark för 
framgångsrik företagsledning i 
lantbruket - förstudie och 
metodutveckling” 

 

 
 
Projektledare och ekonomiagronom  
Ove Karlsson, med stor erfarenhet 
av företagsledningsfrågor efter sin 
tid som ekonomirågivare och 
bankman 
 
Projektets syfte är att stärka 
svenskt lantbruks 
konkurrenskraft. Det ska ske 
genom att utveckla de 
företagsledande kunskaperna 
och färdigheterna. Det ska 
göras genom framtagande av 
en benchmarkmetod som ska 
hjälpa företagarna att 
utvecklas. Metoden ska mäta 
hårda och mjuka värden i 
företagsledningen och ska 
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Intresset är stort för KCF 

och stöttas starkt av SLU:s 

ledning. En hel del av 

konkurrenskraftsutredning

en förslag kommer att 

utvecklas av KCF 

• • • 

Finansiärer  

Utan finansiärer som ser ett 
stort behov av att stärka de 

gröna näringarnas lönsamhet 
och konkurreenskraft - inget 

KCF! 

Ett stort tack till: 
SLU, Landshypotek 

Region Skåne, Mellby Gård 

Lantmästarförbundet, LRF 

Sparbanken Skåne 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

kunna användas för nationell 
och internationell jämförelse.  
 
Den företagsledande 
förmågan är avgörande för 
lantbrukets konkurrenskraft, 
där framgången ligger i att ha 
en hög lägstanivå på många 
kompetenser inom 
produktion och 
produktionsprocesser, 
ekonomistyrning, ledarskap, 
medarbetarskap, 
organisation, marknad och 
strategisk utveckling. 
I akademin behöver 
naturvetenskapliga och 
samhällsvetenskapliga 
kompetenser samverka för att 
bidra till projektets 
genomförande. Det är det en 
stor utmaning i att syntetisera 
kunskap grundat på ett 
helhetsperspektiv, men den 
utmaningen är nödvändig att 
hantera då företagarna lever 
med denna verklighet varje 
dag. 
 
Det ska vara lätt att vara 
företagsledare. Det är det, om 
man vet vad man ska göra, 
och om man gör det på ”rätt 
sätt”. Benchmarkprojektet ska 
leda till en enklare väg fram. 
Dessutom förväntas det bli ett 
värdefullt redskap för 
rådgivning och utbildning 
såväl som ett stöd och hjälp 
till företagarna. 
 

Olika former av 
jämförelser, t.ex. mellan 
olika företagsgrupper och 
branscher är väsentligt 
och projektet ska verka 
för att etablera en 
internationell jämförelse, 
som är viktig för att 
stärka konkurrenskraften 
för de gröna näringarna. 
 
För mer info: Ove Karlsson 
ove.karlsson@slu.se 

Frukostseminarium 

En viktig del i KCFs 
uppdrag är att 
kommunicera nyttan med 
vårt arbete. Vi kommer 
under vintern att 
arrangera ett 
frukostseminarium där vi 
kommer att presentera 
våra nya 
forskningsprojekt.         
Det finns då också 
möjlighet till en 
spännande dialog och 
kunskapsutbyte om vårt 
arbete.   

Tack för ett 
fantastiskt 
spännande uppstartsår 
för KCF. Vi vill med 
detta passa på att önska 
alla våra läsare en 
riktigt God Jul och ett 
Gott Nytt år! 

 

Ansvarig utgivare är 
Verksamhetsledare Catharina 
Alwall Svennefelt 
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