
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 

Seminarieserie 2015-2017   
Den 17 november 2015 
genomför vi vårt första 
seminarium under temat 
”Entreprenörskap och  
företagsleding” i Alnarp. 

Seminariet om Entreprenörskap 
och Företagsledning syftar till 
att inspirera till diskussion om 
ämnets utmaningar, hinder och 
möjligheter. Seminariet vänder 
sig till företagare, rådgivare, 
forskare, studenter och andra 
verksamma inom organisationer 
och myndigheter i de gröna 
näringarna! Moderator för 
dagen är Lennart Wikström, 
Tejarps Förlag.  

Vid seminariet deltar många 
spännande gästföreläsare och 
forskare vid SLU bland andra 
vår nya doktorand vid KCF 
Sarah Fitz-Koch och 
gästprofessor från Jönköpings 
Internationella Business School  
Mattias Nordqvist.  

 

Sarah Fitz-Koch vars 
doktorandprojekt 
finansieras av Mellby Gård   
Sarah är doktorand i 
lantbruksvetenskap med 
ämnesinriktning 
företagsekonomi vid SLU. 
Sarah har ett genuint intresse 
för sektorn, företag och 
entreprenörskapets 
utmaningar. Här berättar hon 
lite om sitt intresse för den 
gröna sektorn och sitt nyligen 
påbörjade doktorandprojekt.   

 

”Den gröna branschen idag 
är en kraftfull näring, vilken 
säkerställer våra livsmedel 
och bidrar till en attraktiv 
landsbygd. Jag växte upp på en 
20 hektar stor bondgård i södra 
Tyskland vilket gav mig en 
insiktsfull förståelse för jordbruk 
och trädgårdsodling samt min 
förståelse av dess värde för 
jorden vi lever på. Under min 
barndom, tillbringade jag 
mycket tid i våra fruktodlingar 
med skötsel och traktorkörning. 
När jag blev äldre växte intresset  

 

för företagsekonomi och 
kopplingen till vår gård. När det 
väl var dags för mig att välja 
riktning för min framtid 
bestämde jag mig för att studera 
ekonomi vid universitet i 
Tyskland och Sverige. I 
samband med min utbildning 
förstod jag snabbt att en hållbar 
lösning för de många 
utmaningarna kräver en god 
entreprenörsanda. Jag tror att 

På gång- Kompetenscentrum Företagsledning (KCF) 

SLU 2015-10-29 Nr 3/15 
 



sektorns överlevnad och dess 
förutsättningar till stor del kan 
tillskrivas den 
entreprenörkapacitet vissa 
jordbrukare har.   

De omfattande förändringar 
som pågår i jordbruks- och 
trädgårdssektorn, som en följd 
av politiska reformer, 
marknadsförändringar, skiftar i 
sin karaktär. I synnerhet 
bönders inkonsekventa förmåga 
att anpassa sig till dessa 
gradvisa förändringar har pekat 
på behovet av att bättre förstå 
variationer i enskilda attityder 
och jordbruksstrategier. 
Jordbrukares olika kunskap och 
förmåga till entreprenörs-
beteende kan vara en viktig 
förklaring till de distinkta 
mönstren som finns inom den 
gröna sektorn. Dessutom finns 
det behov av att bättre förståelse 
till de bakomliggande faktorer 
som driver gårdens tillväxt- och 
utvecklingsstrategier. 

Möjligheter och hinder för 
entreprenörskap!                  

Det är just de komplexa 
uppgifter och utmaningar i 
produktion och entreprenörskap 
som företagarna står inför, vilket 
leder till ett behov av bred 
kombination av vetenskap som 
är så spännande för mig. Därför 
antog jag doktoranduppdraget 
med stor glädje. Under mina 

doktorandstudier kommer jag 
att försöka få en bättre förståelse 
för lantbrukarnas tankar och 
strategier i syfte att identifiera 
möjligheter och hinder för 
entreprenörskap i de gröna 
näringarna.” 

Gästprofessor vid KCF  
Mattias Nordqvist            
Mattias Nordqvist, professor i 
företagsekonomi som forskar 
om familjeföretagande och 
entreprenörskap är en viktig 
kugge i KCFs utvecklingsarbete. 
Vid seminariet den 17 november 
kommer Mattias att berätta mer 
om betydelsen av strategiskt 
entreprenörskap -och 
företagsledning för att utveckla 
och leda affärsverksamheter i de 
gröna näringarna.    

 

”Jag tycker att det är mycket 
spännande och viktigt med 
forskning om entreprenörskap 
och företagsledning i de gröna 
näringarna. Anledningen är att 
de gröna näringarnas företag 
spelar en mycket viktig roll för 
Sveriges ekonomi och för att 

säkerställa att landsbygden 
utvecklas i framtiden. En 
starkare företagsledning och ett 
entreprenöriellt förhållningssätt 
till sin verksamhet blir bara 
viktigare och viktigare för dessa 
företag eftersom kunder och 
andra intressenter ställer nya 
krav på de produkter och 
tjänster som produceras. Jag har 
själv lantbrukarbakgrund och 
kommer från en gård i 
Östergötland. När möjligheten 
uppenbarade sig att engagera 
mig i KCF tvekade jag inte en 
sekund. Jag vill vara med och 
bidra till ökad konkurrenskraft i 
landets gröna företag!” 

Välkommen med din anmälan 
till seminariet som görs på vår 
hemsida senast den 7 november 
och på följande länk 
http://kcf.slu.se/konf/20151117.aspx 

KCF erbjuder  
• • • 

Seminarier, workshops, 
uppdragsutbildningar såväl som 

stöd till befintliga kurser med 
kunskap i företagsledning! 

För målgruppen anpassad form ex: 

 Traditionella kurser 
 Web-föreläsningar 
 Nyhetsbrev 
 Faktablad 
 Nätverkande 
 Seminarium, workshops 
 Del av existerande 

studentkurser 
 ERFA-grupper 

http://kcf.slu.se/konf/20151117.aspx


KCFs uppdragsutbildningar 
och akademiska kurser 
En trainee-kurs för ledare till 
större landsbygdsföretag är 
under framtagning efter 
förfrågan från bl.a. 
Jordägarförbundet och KCFs 
styrgrupp. Mer information om 
kursen, innehåll och 
genomförande kommer lite 
längre fram. Håll utkik i vårt 
nyhetsbrev och på hemsidan.   

För mer info: teamansvarig för 
Utbildning vid KCF, Jan Larsson 
jan.larsson@slu.se 

Studenter och näringsliv  
En viktig del i KCFs uppdrag är 
att utveckla SLUs utbildningar 
såväl som nyttosamma 
studentaktiviteter tillsammans 
med näringslivet.  

För att rusta SLUs studenter för 
att möta utmaningarna i 
framtidens företagsledning i den 
gröna sektorn genomför vi ett 
spännande seminarium för 
studenter som läser 
Animalieproduktionens 
driftledning och system vid 
Alnarp. Seminariet är på 
initiativ av familjen Jellamar på 
Ugerups Säteri utanför 
Kristianstad. Studenterna får 
med sig kunskaper om 
framtidens ledning i 
animalieproduktionen med 
internationella utblickar såväl 
som arbeta med individuella 
case.    

För mer info:  Per Hansson 
per.hansson@landshypotek.se 
eller Anders Herlin 
anders.herlin@slu.se 

Nya forskningsansökningar   
I förra nyhetsbrevet 
presenterades ansökningar som 
lämnats in till Stiftelsen 
Lantbruksforskning (SLF).  

Ytterligare två spännande 
projektansökningar i KCF profil 
har lämnats in till Partnerskap 
Alnarp under hösten och som 
nu ligger för beredning.  

Sökande är KCF medarbetare 
Universitetslektor Erik Hunter. 

 

1. Vadå skapa mervärde? 
Kartläggning och 
analysering av böndernas 
aktiviteter, tänkande och 
sätt att skapa mervärde.    

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.   

2. Korta logistik-kedjor för 
bönders småskaliga 
produktion – en förstudie.    

Det övergripande syftet med 
denna forskning är att göra en 
kunskapsuppbyggnad kring 
logistikaspekter och utmaningar 
relaterat till olika varianter av 
bönders direktförsäljning av 
livsmedel. I en första del – en 
förstudie, sammanställa 
internationell forskning om 
”Short Food Supply Chain”, och 
dels kartlägga erfarenheter samt 
logistiska utmaningar av ett 
antal olika 
affärsmodeller/logistikupplägg 
(pionjärer).  

Målsättningen är att en förstudie 
ska lägga grunden för ett mer 
omfattande forskningsprojekt 
som leder till ökad kunskap och 
nya möjligheter hos 
bönder/företagare.  

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

Styrgruppen är en strategisk 
grupp för att få en så bra 

utveckling av KCF 
verksamheten som möjligt.  

Styrgruppens uppdrag är att 
följa genomförande, 

utveckling och budget, vara 
en stödjande resurs för 
Kompetetenscentrum 

Företagsledning, samt ta upp 
strategiska frågor av 
betydelse för centrets 

målsättning. 

Gruppen som nätverk 
förväntas bidra med kunskap 
om företagsledningsfrågor i 

den egna organisationen 
kopplat till det direkta 
genomförandet i KCF. 

Därmed en löpande resurs för 
både KCFs verksamhet såväl 

som styrgrupps-
medlemmarna själva och dess 

organisationer. 

I nästa Nyhetsbrev  
 

I nästa nyhetsbrev kommer 
styrgruppen att presenteras 

och berätta om varför de valt 
att engagera sig i KCFs 

utvecklingsarbete. 

 

 

 

 

 

Nya tjänster - Nu möjliga att 
söka!  
För att KCF ska åstadkomma 
nyttosamma lösningar för 
företagare, studenter, rådgivare 
och andra viktiga aktörer utlyser 
vi nu följande 3 tjänster. Dessa 
är möjliga att söka from den 1 
november.   

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 60 % 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 

Länk till SLU-tjänsterna 
http://www.slu.se/sv/om-
slu/fristaende-
sidor/aktuellt/lediga-tjanster/ 

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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