Nyhetsbrev för RådNu - Kompetenscentrum för rådgivning

Nr 6 december
2017 PDF

RÅDGIVNINGSBRANSCHEN
BEHÖVER EN REVOLUTION
Det tog tolv år - men nu är det klart. När Jenny
Höckert, doktorand med delfinansiering från RådNu,
tog sin examen som agronomie doktor vid SLU i Skara i
december drogs paralleller till annat bra som ibland kan
ta riktigt lång tid att mogna fram. Som ett gott vin, till
exempel.
Jenny Höckerts avhandling fokuserar på en brännande
fråga för rådgivarkåren; det faktum att de nya tider som
hela tiden kommer ställer helt nya krav som är svåra att
få in i många rådgivares sedan länge etablerade arbetsoch tänkesätt.

Jenny Höckert konstaterar att befintliga strukturer och traditioner kring rådgivning i de gröna näringarna är
väldigt trögrörliga och nästan bara handlar om här och nu och om ekonomisk lönsamhet.
Rådgivningsorganisationerna tenderar att sälja rådgivningstjänster som de kan och behärskar, snarare än att
fundera på vilken typ av stöd det är som lantbrukarna egentligen behöver. Rådgivarna ser ofta bara delar av
lantbrukarens hela verksamhet och hållbarhetsfrågor är inte del av kulturen. Men dagens omvärld kräver nytänk
och ett holistiskt synsätt som handlar om såväl ekonomisk som social och ekologisk hållbarhet.
Enligt Jenny är det faktiskt nästan dags för en revolution.
- För mig är det uppenbart vad som behöver göras. Men när jag tänker mig in i den enskilde rådgivarens situation
tänker jag: vad kan jag göra? Branschen är tungrodd. Här behövs ett tydligt och modigt ledarskap i
rådgivningsbranschen som syftar till förändring istället för bevarande.
- Naturligtvis finns enskilda rådgivare som vill förändra arbetssättet, men de behöver manöverutrymme för lite
experimenterande och tid för eftertanke. Det kommer alltid att finnas en marknad för skickliga och innovativa
rådgivare. Men det måste vara ett kollektivt beslut att ändra praktiken.
Går man längre bakåt i kedjan hamnar man på universitetet hos agronomstudenterna, de blivande rådgivarna.
Undervisningen och de synsätt som präglar den formar förstås studenterna.
- Där finns förmodligen den allra största utmaningen att göra om strukturer och tankesätt från grunden.
Så vad blir Jennys eget bidrag till att starta den revolution hon efterlyser?
- Enskildas beslut kan jag förstås inte påverka. Men jag och RådNu kan påvisa hur det ser ut, och på det sättet
medvetandegöra rådgivare om vad behovet av en revolution handlar om, säger Jenny Höckert.

STORSATSNING PÅ GÅNG:

KOMPETENSUTVECKLING!

RådNu har som partner tillsammans med projektledaren
AgroVäst beviljats ett projekt med en total budget på 6,2
miljoner kronor av EU:s socialfond.

I mars 2018 inleds analysfasen där rådgivarna erbjuds
en kompetensscanning inom temana rådgivning och
digitalisering. På det följer sedan utbildningsinsatser
runtom i Västsverige.

Det tvååriga projektet KURV - Kompetensutveckling för
Rådgivare i Västsverige - innebär att ett hundratal
rådgivare på ett tiotal privata företag och myndigheter
nu får chansen till ett kompetenslyft. Bland deltagarna
finns Hushållningssällskapen i Väst, Skaraborg och

- Det här är en jättechans att bygga värdefulla nätverk,
och en arena för RådNu att verkligen nå ut till vår
kärnmålgrupp. Alla sysslar visserligen med rådgivning,
men inom så olika områden som djur, växter och

Halland, LRF Konsult, Lokalproducerat i Väst och
Länsstyrelsen i Västra Götaland.

ekonomi. Därför finns otroligt många olika frågor att ta
upp, säger forskaren Christina Lundström på
RådNu, en av de som kommer att arbeta med projektet.

KUNSKAPSPODDEN
AVSNITT 4: LANTBRUKETS
DAG I RIKSDAGEN
Den gamla förstakammarsalen i riksdagshuset var
fullsatt när lantbruket för en dag tog plats just där
besluten kring gröna frågor fattas. Kunskapspodden
var med och fångade stämningen och röster på plats
under Lantbrukets dag i riksdagen. Bland andra
berättade Anna Samuelsson, agronomie doktor och
vice ordförande för LRF Jönköping och Frida
Carlsson, VD för Hushållningssällskapet i Jönköping
om hur Jönköpings län i väntan på den nationella
livsmedelsstrategin skapade sin egen, regionala
strategi. Lyssna här!

COACHING? KOMMUNIKATIONENS GRUNDER? LEAN?
En del av RådNu:s verksamhet är vår uppdragsutbildning med olika kurser som fortbildar dig som rådgivare.
Kurserna är till stor del webb-baserade, och upplagda så att du smidigt kan kombinera studierna med fortsatt
rådgivningsarbete. Du studerar både självständigt där du finns till vardags och träffar dina kurskamrater vid
något eller några tillfällen under kursen.
Vi startar kurserna när vi har tillräckligt många anmälda deltagare, så gå in på vår hemsida och läs mer!
Information och anmälan hittar du här!

FRÅN OSS ALLA TILL ER
ALLA...
Vi på RådNu önskar alla läsare av nyhetsbrevet en

God Jul och Gott Nytt År 2018!
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