
Lantmästar-

programmet 

utvecklas 
   

Det tredje året på 

lantmästarkursen är tillval 

men vi ser att det är fler och 

fler som väljer att fortsätta det 

tredje året. Under föregående 

år gjordes en del ändringar i 

kursinnehållet, vilket förstärks 

inför detta läsår. Det tredje 

året består av fyra block, tre 

kurser och ett avslutande 

projektarbete. De tre 

inledande kurserna integreras 

mer med varandra och ges en 

tydligare företagslednings-

profil. Vår avsikt är att ha fyra 

verkliga företags-case som går 

igenom alla kurserna.  

När studenterna har 

genomgått tredje året ska de 

vara väl rustade för att möta 

utmaningarna i framtidens 

företagsledning i den gröna 

sektorn

 

Första nyhetsbrevet från KCF 

Från planering till verkstad

SLU har tagit ett initiativ 

tillsammans med näringslivet 

till ett Kompetenscentrum 

Företagsledning (KCF) med 

placering vid Institutionen 

Arbetsvetenskap, Ekonomi och 

Miljöpsykologi i Alnarp. 

Initiativet ska bidra till en bättre 

matchning för att stärka 

tillväxten, bidra till att relevant 

forskning inom området blir 

användbar såväl som att utbilda 

studenter och praktiker för att 

kunna möta framtidens behov 

inom företagsledning. 

KCF har tre fokusområden: 

Forskning strategisk 

företagsledning, arbetsmiljö-och 

personalledning och marknad 

Utbildning utveckling och 

förstärkning av SLU:s 

utbildningar inom företags-

ekonomi, ledarskap 

Samverkan och utvecklings-

arbete med sektorns aktörer 

Under våren har vi arbetat med 

finansiering och planering, samt 

deltagit på en mängd olika 

möten och sammankomster för 

att berätta om vad KCF är och 

vad vi tillsammans med 

andra aktörer ska göra. Det 

har varit ett stort intresse och 

det har uppmarksammats en 

hel del bla. i media. 

Glädjande kan vi konstatera 

att vi har fått ett bra 

startkapital från finansiärer i 

näringslivet som har sett vår 

verksamhet som 

betydelsefull. Diskussioner 

pågår med flera 

betydelsefulla aktörer. 

Kompetens och utbildning 

i företagsledning som 

konkurrensmedel   

Kunskap, kompetens och 

livslångt lärande är viktigt 

om sektorn vill växa och 

utvecklas. KCFs uppgift är 

att bland annat samordna 

och skapa utvecklings-

möjligheter för utbildnings-

systemet ska bli så effektivt 

och produktivt som möjligt 

inom området företags-

ledning.   

Under de kommande åren 

med start i höst, har vi för 

avsikt att genomföra ett antal 

seminarier och workshops 

som belyser viktiga aspekter 
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Finansiärer  

Utan finansiärer som ser ett 

behov av att stärka sektorn vad 

gäller företagslednings- och 

management frågor - inget KCF!  

   

Ett stort tack till: 

SLU, Landshypotek  

Region Skåne, Mellby Gård 

Lantmästarförbundet, LRF 

Sparbanken Skåne   

 

 

i företagsledningsfrågor. 

Praktiska utmaningar varvas 

med rapportering av 

betydelsefull forskning. Vid 

dessa tillfällen önskar vi föra 

diskussioner kring olika 

utvecklingsvägar, samt 

tillsammans utveckla ny 

kunskap. Vi hoppas att dessa 

seminarier ska bli intressanta 

möten mellan näringsliv och 

akademi. 

Management program i 

företagsledning    

Som en parallell till KCFs 

seminarier/workshops erbjuds 

ett managementprogram för 

praktiker (företagare, rådgivare 

mfl.) med start 2016. 

Programmet är uppbyggt i 

utbildningsmoduler och sätter 

fokus på företagsledningens 

olika ansvars-och 

kompetensområden. Företagare 

och rådgivare lär av varandra 

tillsammans med akademiska 

experter.   

Branschråd i företagsledning  

Ett branschråd med företagare 

håller på att etableras, som 

kommer att arbeta med frågor 

som rör företagare och deras 

verksamhet, och fungera som 

länk mellan företagarna och 

KCF.  Genom ett nära samarbete 

med företagare i de gröna 

näringarna kan vi förbättra både 

den direkta kommunikationen 

och dess nätverkande men också 

flödet i kunskapskedjan. 

Utbyte av kompetens, 

kunskap och erfarenheter 

mellan akademi och näring är 

vi övertygade om ger 

möjligheter till nyttosamma 

lösningar för företagare, 

rådgivare och andra aktörer.  

Första doktoranden 

anställd 

Sarah Fitz -Kock heter hon 

och kommer studera 

entreprenörskap och 

strategisk ledning i de gröna 

näringarnas företag. Hennes 

anställning och forskning 

möjliggörs genom en donation 

av Mellby Gård AB. Sarah börjar 

sin anställning vid KCF den 1 

sep. Professor Mattias Nordqvist 

blir Sarahs huvudhandledare. 

Ytterligare tjänster som 

kommer utlysas i höst med 

koppling till KCF 

- Doktorand med fokus på 

Företagsledning i 

animalieproduktion. 

- Biträdande lektorat med fokus 

på Arbetsmiljöledning. 

För mer information om 

doktorandtjänsten,Professor 

Mattias Nordqvist. 

mattias.nordqvist@slu.se 

För mer information om tjänsten 

till Biträdande lektorat, 

Professor Peter Lundqvist. 

peter.lundqvist@slu.se  

Beviljade skissansökningar till 

Stiftelsen Lantbruksforskning  

- Strategier för integration av 

arbetsmiljö- och 

personalledningsfrågor i 

lantbrukets företagsledning. 

- Byråkratin belastar och kostar 

- Benchmark framgångsrik 

företagsledning i lantbruket, 

förstudie och metodutveckling. 

- Framtidens mjölkföretag, 

varför är det så stor skillnad 

mellan mjölkföretagare och vad 

gör de bästa för att vara 

konkurrenskraftiga och möta 

framtida behov? 

Kontaktpersoner och mer info 

om projekten i nästa nyhetsbrev. 

 Vill du ha vårt nyhetsbrev? 

Välkommen att anmäla dig via 

vår hemsida http://kcf.slu.se 

Nyhetsbreven kommer ut en 

gång i månaden. Ansvarig 

utgivare: verksamhetsledare 

Catharina Alwall Svennefelt. 

Intresset är stort för KCF och stöttas starkt av SLU:s 

ledning. En hel del av konkurrenskraftsutredningen 

förslag kommer att utvecklas av KCF. 
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