
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 
 
 

Mars månad medförde en rad 
spännande möten för KCF. 
Först med näringsdepartemen-
tet som informerades om vår 
verksamhet. Därefter följde en 
studieresa till England och 
Nederländerna tillsammans 
med lantmästarstudenter från 
årskurs tre. I slutet av månaden 
lades grunden till KCF:s 
nationella företagarråd när 
erfarna företagare från hela 
landet träffades i Jönköping. 

 

 

redagen den 3 mars fick 
näringsdepartementet i 
Stockholm besök av rep-

resentanter från KCF samt från 
RådNu - Kompetenscentrum 
rådgivning. Mötet initierades            
av Ove Karlsson och KCF:s 
verksamhet presenterades av 
Catharina Alwall-Svennefelt.  

Enligt departementet identi-
fierade Konkurrenskraftsut-
redningen 2015 tre områden 
som är viktiga för ökad kon-
kurrenskraft: 

 

• mer medel till 
behovsmotiverad forskning 
 
• ökat engagemang bland 
privata företag och 
branschorganisationer  
 
• ökat samarbete mellan privata 
och offentliga aktörer. 
 

Nya typer av samarbete mellan 
universitet och näringen behövs, 
t ex industridoktorander. 
Framtidens rådgivning behöver 
kunna förmedla kunskap på ett 
bra sätt, till nya typer av kunder 
och produktionsinriktningar. 
Eventuellt även ändra fokus från 
produktion till management. 
Forsknings-  och rådgivnings-
kulturen liksom SLU måste vara 
flexibla för förändringar. 

KCF poängterade att det behövs 
en diskussion om hur man ska 
arbeta inom SLU. I den kan man 
lyfta betydelsen av verksamhet 
som leder till utveckling av 
lantbruket och rådgivningen, 
men inte alltid leder till publi-
cering av vetenskapliga artiklar. 

Mötet avslutades i positiv anda 
och KCF:s arbete fick kommen-
taren: ”Det här är som ljuv 
musik i våra öron, precis vad vi 
tycker att SLU ska göra!”  

 
Studieresa företagsstrategier  
Den 14-18 mars åkte 16 lant-
mästarstudenter på studieresa 
till England och Nederländerna, 
som en del i kursen ”Företags- 
strategiska perspektiv”. Syftet 
med resan var att studera hur 
man tänker strategiskt och hur 
det styr företagsledningen. De  

 

 
 
 
båda länderna har, trots närhet 
och liknande förutsättningar, 
helt olika strategier på företags-
nivå. 
Besök gjordes på lantbruk, på 
universitetet i Reading och 
Wageningen, gruppen mötte 
även rådgivare och bankfolk. 
Medarbetare från KCF deltog för 
att knyta kontakter samt för att 

F 

På gång- Kompetenscentrum Företagsledning (KCF) 

SLU 2016-04-01 Nr 3/16 
 



KCF:s 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   

 

 

få impulser till ny forskning och 
utvecklingsarbete. 
 
Några reflektioner efter resan: 
 
• Engelska lantbrukare drivs av 
företagslogik. De är vinst-
fokuserade och ställer höga krav 
på snabb återbetalningsförmåga 
på investeringar. Försiktiga 
entreprenörer med stor marginal 
till risk. Skuldsättningen är låg, 
ofta på bara 5-10 procent av 
tillgångarna. Företagarna är 
mycket konkurrenskraftiga, 
speciellt inom växtodling. 
Engelskt lantbruk har en stor 
tillväxtpotential som utnyttjas 
dåligt. 
 
• Nederländska lantbrukare 
drivs mer av produktionslogik. 
De är mer riskbenägna, maxar 
produktionen men har sannolikt 
problem med lönsamhet/vinst. 
Många företag förlitar sig på 
starka balansräkningar, då 
markpriserna pendlar mellan 
750 000 kronor per hektar (i 
söder) och 1 000 000 kronor per 
hektar (i norr). Nederländerna 
maxar sin produktionspotential, 
alla driver på. Kanske över-
utnyttjad? 
 
 
Nationellt företagarråd 
Den 23 mars samlades 
företagare från Sjulnäs i Norr-
botten till Hököpinge i Skåne på 
Scandic Elmia i Jönköping. 
Målet med dagen var att lägga 
grunden till det företagarråd 
som KCF vill etablera som 
bollplank och inspiration för 
fortsatt verksamhet.  
 
Efter en workshop om vilka 
verktyg dagens företagare 

behöver för att förbättra lön-
samhet och konkurrenskraft 
övergick frågeställningen till hur 
detta kan genomföras i praktik-
en. 
 
Grunden till KCF:s företagarråd 
är nu lagd tillsammans med 
erfarna företagare ur olika 
branscher, från mjölkproduktion 
och växtodling till bärproduk-
tion och företagsutveckling. 
Stort tack till alla som bidrog 
med kloka tankar! 
 
Kurs i Lean i maj 
Tillsammans med Lean Lant-
bruk arrangerar SLU en univer-
sitetskurs på 7,5 hp med fokus 
på lantbruks-, landsbygds och 
trädgårdsföretag. 
 
Lean är en strategi för verksam-
hetsutveckling som använts 
med framgång i många företag i 
en rad olika länder. Med hjälp 
av Leans principer och verktyg 
kan en verksamhet organiseras 
utvecklas och styras. 
 
Utbildningen omfattar ett av tre 
steg till en nationell certifiering 
som ”leancoach”.  
Kursen startar 11 maj och 
avslutas i januari 2017. 
Kursledare är Ove Karlsson, 
från KCF. 
 
Anmälan görs enklast här: Länk 
till hemsida eller via mail till 
jane.geismar@slu.se. Vi vill ha 
din anmälan senast den 25 april. 
 
 
Ny informatör och redaktör 
Sedan den 1 mars arbetar 
Marianne Persson som informa-
tör på KCF och institutionen för 
Arbetsvetenskap, ekonomi och 

miljöpsykologi, AEM samt som 
redaktör för KCF:s nyhetsbrev.  
 
Hör gärna av dig om du är ny-
fiken på vår verksamhet eller 
har något tips till oss. 
 
Marianne Persson 
Tel 0730-61 65 04 
marianne.persson@slu.se 
 
 
Ansvarig utgivare: 
Verksamhetsledare Peter 
Lundqvist 
peter.lundqvist@slu.se 
 
 
 



 
     


