
Om KCF 
• • • 

SLU har tagit ett initiativ 
tillsammans med näringslivet till 

ett Kompetenscentrum 
Företagsledning (KCF) med 
placering vid Institutionen 

Arbetsvetenskap, Ekonomi och 
Miljöpsykologi i Alnarp. 

Initiativet som är nationellt. 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! 

 

 

 

 

 

 
 

Nyhetsbrev från KCF 
 
Nationellt Företagaråd i 
företagsledning   
Nu drar vi igång med ett 
nationellt företagaråd i 
företagsledning som kommer att 
arbeta med frågor som rör 
företagare och deras 
verksamhet, och fungera som 
viktig länk mellan företagarna 
och KCF.  För att öka 
nyttoaspekten med KCFs arbete 
är det betydande att få 
kunskaper om vad det är som 
exempelvis efterfrågas i 
utbildnings- och 
forskningssammanhang och 
metodik för bästa tillämpning 
och långsikta effekt.  

Seminarieserie 2015-2017   
Under de kommande åren 
med nu i start höst kommer 
vi genomföra ett antal 
seminarier och workshops 
baserat på KCFs fem 
målområden (marknad, 
ekonomi, ledarskap-och 
organisation, produktion, 
strategisk utveckling), som  

 

 

belyser viktiga aspekter i 
företagsledningsfrågor.  

Ett första seminarium 
genomförs den 17/11 2015 i 
Alnarp, under temat 
”Entreprenörskap och 
strategisk företagsleding”. Ett 
andra seminarium under 
temat ”Omvärld och marknad 
kommer att genomföras den 
27/1 2016 på förmiddagen i 
samband med Jordbruks och 
trädgårdskonferensen i 
Alnarp”. Program till KCFs 
seminarium den 17/11 finns 
och anmälan görs på KCFs 
hemsida. 
http://kcf.slu.se/pub/    

KCFs 
uppdragsutbildningar och 
akademiska kurser 
Vi vill flagga för 
möjligheterna till 
Kompetensutveckling på 
uppdrag genom 
utbildningsprogram, kurser, 
seminarier och i andra former 
enligt önskemål. Som 
uppdragsgivare avgör man 
omfattningen av uppdraget, 
kursstart och deltagarantal. 
Geografiskt kan utbildningen 
i de flesta fall genomföras där 
uppdragsgivaren önskar.  

 

 

Vissa uppdragsutbildningar 
kan erbjudas via webben. I 
andra uppdrag deltar KCF 
som ren kunskapsförmedlare 
och ger stöd åt andra 
företags- och organisationers 
behov.  

Samtal och överläggningar 
sker med ett antal olika 
aktörer för tillfället vilka 
kommer att informeras om i 
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våra nyhetsbrev såväl läggas 
ut på vår hemsida. 

Samarbete med Råd nu och 
LRF Jönköping  
KCF samverkar nationellt och 
den 10 sep genomfördes i 
samarbete med Rådnu i Skara 
och LRF Jönköping en kursdag 
för rådgivare. Temat var 
konkurrenskraft mjölk-
produktion - företagande, 
strategi, arbetsledning och 
närproducerat foder.  
Dagen satte bla fokus på 
lantbruksföretagande och 
ledarskap, relation, ledarskap – 
produktionsprocesser. Viktiga 
frågor som diskuterades var hur 
möter vi rådgivningens 
utmaningar, roll och anpassande 
metoder framöver.  
Från KCF deltog, Mozhgan 
Zachrison, Ove Karlsson, Per 
Hansson. 

Från skiss till fullskalig 
ansökan  
I förra nyhetsbrevet 
presenterade vi beviljade 
skissansökningar till Stiftelsen 
Lantbruksforskning (SLF). Vi 
går nu vidare till att skriva 
samman fullskaliga ansökningar 
med deadline den 15 oktober. 

Det rör sig om följande fyra 
skisser: 

 

1. Strategier för integration 
av arbetsmiljö- och 
personalledningsfrågor i 
lantbrukets 
företagsledning.   

Syftet med projektet är att 
studera och synliggöra hur 
företag inom andra sektorer och 
andra länder framgångsrikt 
integrerat arbetsmiljö-och 
personalledningsfrågor i sin 
företagsledning. Målsättningen 
är att ett ökat antal företag inom 
den gröna sektorn har etablerat 
strategier för att arbeta med 
arbetsmiljö-och personalfrågor 
som en viktig del i ett 
framgångsrikt 
företagsledningskoncept.  

Huvudsökande för projektet är 
Peter Lundqvist 
peter.lundqvist@slu.se 

2. Byråkratin belastar och 
kostar.    

Undersökningar har visat att 
jordbruksföretag upplever en 
hög arbets-och ekonomisk 
belastning samt frustration 
kopplat till lagstiftningskrav och 
myndighetskontroller, vilka kan 
utgöra ett allvarligt hinder för 
företagsutveckling och tillväxt 
inom sektorn. Målet med 
projektet är att identifiera och 
kvantifiera tid och kostnader för 
myndighetsrelaterat arbete som 
belastar jordbrukssektorn samt 
analysera effekterna av detta. 
Målet är också att bidra till 

förbättrad lönsamhet och 
konkurrenskraft i våra svenska 
livsmedelsproducerande företag 
genom att sprida resultatet till 
berörda myndigheter, politiker 
och branscher.  

Huvudsökande för projektet är 
Christina Lunner Kolstrup 
christina.kolstrup@slu.se 

3. Benchmark framgångsrik 
företagsledning i lantbruket, 
förstudie och metodutveckling.   

Projektets effektmål är att stärka 
svenskt lantbruks 
konkurrenskraft genom att 
utveckla de företagsledande 
kunskaperna och färdigheterna. 
Syftet är att genomföra en 
förstudie med 
kunskapsinhämtning och skapa 
underlag för att ta fram en 
metod för benchmark på 
företagsledande från tidigare 
forskning samt inventering av 
likande mätningar nationellt och 
internationellt. Huvudsökande 
för projektet är Ove Karlsson 
ove.karlsson@slu.se 

4. Framtidens mjölkföretag, 
varför är det så stor 
skillnad mellan 
mjölkföretagare och vad 
gör de bästa för att vara 
konkurrenskraftiga och 
möta framtida behov? 

Projektets syfte och resultatmål 
är att i enskilda företag 
identifiera och kartlägga 

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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KCFs Finansiärer  
Utan finansiärer som ser ett 

behov av att stärka sektorn vad 
gäller företagslednings frågor - 

inget KCF! Ett stort tack till: 
• • • 

SLU, Landshypotek  

Region Skåne, Mellby Gård 

Lantmästarförbundet, LRF 

Sparbanken Skåne   

 

 

resurser och förmågor som har 
haft, har eller som uppfattas 
komma att ha betydelse för 
mjölkföretagens framtida 
tillväxt, lönsamhet och 
konkurrenskraft. Målet är att 
stärka svenskt lantbruks 
konkurrenskraft genom att 
utveckla kunskapen om den 
företagsledande förmågan 
hosenskilda företagare och att 
därmed kunna ge ett värdefullt 
bidrag till utveklingsarbetet 
inom akademi, bransch och 
rådgivning. Huvudsökande för 
projektet är Per Hansson 
per.hansson@landshypotek.se 

Nya tjänster med koppling till 
KCF 
För att KCF ska åstadkomma 
nytttosamma lösningar för 
företagare, studenter, rådgivare 
och andra viktiga aktörer 
kommer vi nu att utlysa följande 
3 tjänster under oktober: 

1. Doktorand med fokus på 
företagsledning i 
animalieproduktion.  Info 
Professor Mattias Nordqvist. 
mattias.nordqvist@slu.se   

2. Biträdande lektorat i 
Företagsledning med 
ämnesinriktning 
arbetsvetenskap. Info Professor 
Peter Lundqvist. 
peter.lundqvist@slu.se 

 3. Informatör på 50 % som 
arbetar med nyhetsflöde, 

nyhetsbrev och hemsida, 
inhämtar och beskriver 
nyheter på fältet, skriver 
nyhetsartiklar och reportage 
om KCF relaterad forskning 
och examensarbeten etc. Info 
Verksamhetsledare Catharina 
Alwall Svennefelt 
catharina.alwall@slu.se 

Ett nytt unikt samarbete med 
Nordiska Ministerrådet i 
Danmark, Sydsvensk 
skogsvetenskap SLU och KCF 
är under etablering med en 
person som kommer att arbeta 
50 % med sektors bevakning i 
hela norden. 

För att stärka ett av KCFs  
målområden kommer vi att ha 
ett nytt och spännande 
samarbete med EPOK  – 
Centrum för ekologisk 
produktion och konsumtion vid 
SLU Ultuna,  KCFs fokus i detta 
samarbete är företagsekonomi 
och entreprenörskap.  

Första doktoranden anställd  
I förra nyhetsbrevet kunde vi 
berätta om att vi nu anställt vår 
första doktorand vars 
anställning möjliggörs via en 
donation från Mellby Gård. Vi 
hälsar Sarah Fitz -Koch 
välkommen till KCF & SLU. 
Sarah kommer studera 
entreprenörskap och strategisk 
ledning i de gröna näringarnas 
företag. Sarah kommer från 
Tyskland. Hon har lantbrukar-

bakgrund och har studerat 
företagsekonomi och 
entreprenörskap i både 
Tyskland och Sverige. 

Professor Mattias Nordqvist 
som är vår gästprofessor i KCF 
och kommer från JIBS 
(Jönköpings Internationella 
Business School) är Sarahs 
huvudhandledare. Utförligare 
om Sarahs doktorandarbete 
kommer att presenteras i 
samband med seminariet den 17 
november i samt i senare 
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 är verksamhetsledare 
Catharina Alwall Svennefelt.
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