
 

 

 

 

Nyhetsbrev från 
KCF 
 

SLU i samarbete med 
näringslivet   

Kompetenscentrum 
Företagsledning, KCF är en 
nationell SLUgemensam 
satsning tillsammans med 
näringslivet.  

Tillsammans med forskare, 
utbildare, rådgivnings och 
branschorganisationer arbetar 
vi för att den gröna sektorn 
ska bli en tillväxtbransch med 
lönsamma och hållbara 
företag.   

Styrgruppen för 
Kompetenscentrum 
Företagsledning – högsta 
beslutande organ 

Styrgruppen tillika 
majoriteten av finansiärer för 
KCF, är en strategisk grupp 
för att få en så bra utveckling 
av verksamheten som möjligt. 

Styrgruppens uppdrag är att 
följa genomförande, 
utveckling och budget, vara 
en stödjande resurs för KCF, 
samt ta upp strategiska frågor 
av betydelse för centrets 
målsättning. Ta del av 
rapporter och information för 
att kunna följa arbetet är 
också av relevans. Gruppen 
som nätverk bidrar med 
kunskap om företagslednings 
frågor 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. Erbjuda 
varandras kanaler resp 
nätverk är av betydelse för att 
det sammantagna arbetet ska 
bli så bra som möjligt.   

Styrgruppens ledamöter  
i KCF  

Nedan följer en närmare 
presentation av styrgruppen 
och om varför de valt att 
engagera sig i KCFs  
utvecklingsarbete. 

 

Ordf. Håkan Schroeder 
dekanus LTV-fakulteten 
SLU Alnarp 

 

Mitt engagemang i KCF 
grundar sig på att 
verksamhetens inriktning kan 
bidra till att stärka SLUs 
sektorsprofil både inom 
utbildning och forskning. På 
SLU i Alnarp har vi som 
exempel flera yrkesinriktade 
utbildningsprogram där KCF 
i betydande grad kan bidra 
till att stärka utbildningarna 
profil och kvalitet. 
Företagsledningsperspektivet 
är centralt i en utveckling för 
att stärka de gröna 
näringarnas konkurrenskraft 
och samhällets omställningen 
till en biobaserad ekonomi. 
Det finns goda 
förutsättningar för en tillväxt 
inom de gröna näringarna i 
Sverige och kunskap är en 
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avgörande faktor för att det 
ska vara möjligt. Håkan 
Schoeder! 

Lovisa Forssell 
analysansvarig LRF 

 

Jag är engagerad i KCF för att 
jag tycker att det är oerhört 
viktigt att kopplingen mellan 
forskning och näringsliv blir 
bättre. Forskningen måste bli 
mer behovsstyrd och 
packeteras på ett sätt att den 
blir mer lättillgänglig för 
företagen att använda i 
praktiken. Det är så vi kan 
skapa lönsamhet och tillväxt i 
de gröna näringarna. Och det 
är det KCF handlar om. Lovisa 
Forssell! 

 

 

 

Michael Bengtsson 
lantbruksansvarig på 
Sparbanken Skåne 

 

KCF jobbar för att stärka 
tillväxten inom de gröna 
näringarna. För att säkra 
branschens framgång på sikt 
krävs nytänkande. Att ge 
morgondagens ledare rätt 
verktyg för att kunna omsätta 
dessa idéer i praktiken är 
därefter avgörande. Detta är 
mycket viktiga frågor för 
Sparbanken Skåne. Därför har 
vi engagerat oss som 
finansiärer i KCF. Michael 
Bengtsson! 

 

 

Anna Kajson och Göran 
Abrahamsson styrelsen 
Lantmästarförbundet 

 

 

Ett affärsmässigt företagande 
är nu grunden för att nå 
framgång i de gröna 
näringarna. Kompetenscenter 
Företagsledning (KCF) 
kommer att bidra till detta 
genom forskning, samverkan 
med näringslivet och kan då 
utveckla och stödja 



utbildningen inom det 
affärsmässiga företagandet.  

Lantmästarförbundet har i 
sina stadgar ”att verka för att 
lantmästarutbildningen är en 
utbildning i tiden”, och att 
Lantmästare därigenom är 
attraktiva på 
arbetsmarknaden och lyckas 
som företagare.  

Lantmästarförbundet ser det 
som mycket värdefullt och 
naturligt att stödja satsningen 
på KCF. Anna Kajson & Göran 
Abrahamsson! 

Ulf Kyrlin 
Näringslivsutvecklare 
Region Skåne 

 

Region Skåne vill ta sitt 
ansvar för ett hållbart 
framtida Sverige. 
För att bidra till det anser vi 
det viktigt att företag och 
entreprenörer får tillgång till 
de verktyg de behöver för att 

driva och utveckla sin 
verksamhet och för att kunna 
omsätta sin kreativitet till nya 
idéer och innovationer. I den 
processen har KCF en 
betydelsefull roll inom de 
gröna näringarna. Ulf Kyrlin! 
 
Gunnar Lans Medlemschef  
Ek. Förening Landshypotek 

 

Förmågan till framgångsrikt 
ledarskap är avgörande för 
utvecklingen av 
konkurrenskraften i de gröna 
näringarna. Det ser vi otaliga 
exempel på både i Sverige 
och runt om världen. Därför 
är det viktigt för oss i 
Landshypotek att medverka 
till att våra medlemmar får 
tillgång till kompetens inom 
företagsledning. För mig 
personligen är det dessutom 
roligt att få vara med att driva 
utvecklingen inom detta 

intressanta område och att få 
träffa många inspirerande 
företagare. Gunnar Lans! 

Tomas Uddin 
Kommunikationschef 
Landshypotek Bank 

 

Som banken för jord- och 
skogsbrukare ser vi en tydlig 
utveckling där det krävs allt 
mer av företagarna inom de 
gröna näringarna. Det krävs 
mer genomtänkta 
företagsstrategiska val, mer 
marknadsföringskompetens, 
mer personalkompetens, helt 
enkelt mer företagsledning. 
Vi vill vara med, både att 
utveckla kunskapen och 
stärka kompetensen inom 
näringen. Det kommer att 
vara en utmaning att få 
praktik och akademi att hitta 
gemensamma nämnare, men 
det är först då det blir riktigt 
starkt. Det är spännande, för 
det här är en förändring vi i 
näringen är mitt inne i. Den 



KCFs 
samverksansfunktion 

ska   
• • • 

Stärka samarbetet mellan 
akademi och näring och fånga 
upp behovet av utveckling hos 
målgrupperna: 

• Landsbygdsföretagen 
• Rådgivnings-

organisationerna 
• Branschorganisationer 
• Finansiärer 
• Utbildare 
• Naturbruksskolor 
• Forskare 

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 

 

 

 

 

 

går varken att studera 
historiskt, eller göra som 
pilotprojekt för framtiden. 
Det är nu som akademi och 
praktik behöver komma 
samman till att stärka 
kunskapen och kompetensen. 
Ytterst handlar det om att 
bygga starka och livskraftiga 
företag. Företagsledningen är 
därmed avgörande för gröna 
näringarnas fortsatta 
utveckling i Sverige.  Tomas 
Uddin!   

Strategidag i december 
Kompetenscentrum 
Företagsledning har nu varit 
verksamt sedan nyår 2015 
med en första avtalsperiod 
för 2015-2017. Inför den 
kommande perioden 2016-
2017 kommer styrgruppen att 
ta fram en strategi för att 
utkristallisera på vilket sätt 
KCF ska fortsätta att 
utvecklas. Detta arbete 
kommer styrgruppen göra 
tillsammans med flera 
centrala och viktiga SLU 
medarbetare med koppling 
till KCFs forsknings- och 
utbildningsområde. 

 
 
 

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 som genomförs 
kl 9.30-12.00 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.  
Detaljerat program med 
föredragshållare kommer 
inom kort att publiceras 
på KCF:s hemsida. 
http://kcf.slu.se/pub/ 

 

 

  

http://kcf.slu.se/pub/


Ett seminarium som 
visade att lyhördhet och 
marknadskunskaper är 
avgörande för 
konkurrenskraft och 
lönsamhet             

Den 17 november 
arrangerade KCF sitt första 
seminarium under temat 
Entreprenörskap och 
Företagsledning. Vid dagen 
gjordes en både lysande och 
belysande insats av inbjudna 
gäster och KCF:are 
tillsammans med dagens 
moderator Lennart Wikström 
Tejarps förlag. Seminariet 
med ett 60 tal deltagare, gav 
ett rejält stoff till diskussion 
och fortsatta funderingar. Det 
var även extra värdefullt med 
olika innehåll och 
presentationer, eftersom det 
verkligen satte fingret på 
frågan om vad det är som 
skapar framgång.  

 

 

Sammantaget talade  
företagarna - Fredrik 
Karlsson Olofs gård, Linda 
Andersson Lögnäs Lanthotell, 
Olof och Magdalena 
Hermelin Hermelins i 
Skänninge om betydelsen av 
omvärld/markandskunskaper 
som en näst intill avgörande 
strategi för ett företags 
konkurrenskraft och 
lönsamhet. Lyhördhet och 
kunskap om kundens behov 
och önskemål alla kategorier 
beskrevs sammantaget som 
betydande. Doktorand Sara 
Fitz Koch berättade om sin 
forskning om möjligheter och 
hinder för entreprenörskap 
som finansieras av Mellby 
Gård.   

 

Vid seminariet  presenterades 
även en högaktuell rapport 
om ” Strategier för 
konkurrenskraft -Spelar 
strategierna någon roll för 
jordbruks- och 
trädgårdsföretag? 

Rapporten som författats och 
presenterades av PhD Jonas 

Fjertorp SJV, framhöll vikten 
av att företagens strategier 
har stor betydelse, påverkar 
konkurrenskraften och 
strategin måste anpassas till 
företagets förutsättningar, 
kundernas behov och 
konkurrenterna.  

Läs mer om detta och bla om 
Jonas resonemang om 
betydelsen vikten av att ett 
företag utvecklar en sk 
”sweet spot”.  

 

http://www2.jordbruksverket.se
/download/18.2c61a9f114f3d345
704dd6f7/1439973947057/ra15_1
1.pdf 

Rådgivarkonferens 
KCF har ett spännande 
sammarbete med RådNu som 
är namnet för ett nyetablerat 
kompetenscenter för 
rådgivning i Skara. Dess 
uppgift är att förbättra och 
utveckla rådgivnings-

Intresset är stort för KCF och stöttas starkt av SLU:s ledning. En hel del av 
konkurrenskraftsutredningen förslag kommer att utvecklas av KCF. 

http://www2.jordbruksverket.se/download/18.2c61a9f114f3d345704dd6f7/1439973947057/ra15_11.pdf
http://www2.jordbruksverket.se/download/18.2c61a9f114f3d345704dd6f7/1439973947057/ra15_11.pdf
http://www2.jordbruksverket.se/download/18.2c61a9f114f3d345704dd6f7/1439973947057/ra15_11.pdf
http://www2.jordbruksverket.se/download/18.2c61a9f114f3d345704dd6f7/1439973947057/ra15_11.pdf


metoderna för ett effektivare 
lärande. Under den gånga 
veckan hölls en nationell 
rådgivningskonferens i Skara 
där vårt pågående 
utvecklingsarbete 
presenterades. Mottagandet 
var mycket positivt och 
arbetet fortsätter, berättar 
projektledare Ove Karlsson 
som också samordnar 
samarbetet mellan RådNu 
och KCF.    
 

 
Ove Karlsson KCF 
 

Träff med HIR 
Rådgivare   
KCF har träffat alla HIR 
Skånes rådgivare vid en 
samling 2 november. 
 

Träff med Företagare    
Under november månader 
har KCF varit inbjuden av 
Tågarps Lantmannaklubb 
samt på två distriktsträffar 

med Lantmännen Ystad och 
Törringelund.  
Presentationerna handlade 
om framtida utmaningar i 
företagsledning. Det  
spontana intresset är stort för 
satsningen på KCF. Träffarna 
ger oss en värdefull 
direktkontakt med näringen 
och företagen.  
 
Ledig tjänst  
Det finns fortfarande 
möjlighet att söka det lediga 
jobbet: 

Biträdande 
universitetslektor i 
företagsledning 100% vid 
Institutionen för 
arbetsvetenskap, ekonomi 
och miljöpsykologi, Alnarp.  

Ansökan senast 2015-12-21. 
Kontakt: Peter Lundqvist , 
040-415495, e-post: 
peter.lundqvist@slu.se 

Mer info: 
http://www.slu.se/sv/om-
slu/fristaende-
sidor/aktuellt/lediga-
tjanster/las-mer/?Pid=2010 

 

 

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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