
	
	

Kompetenscentrum Företagsledning – KCF 
Nr 4    2016-04-30    

	
	

	
 
 

Nyhetsbrev från KCF 
 
 
 
 
KCF syns och hörs i många 
sammanhang. Läs i månadens 
nyhetsbrev om sommarens 
unika traineekurs för nästa 
generation företagare och om 
våra medarbetares medverkan 
på stämmor, möten och flera 
mässor under våren. 
 
I maj månads nyhetsbrev 
presenterar vi även Jozefine 
Nybom, doktorand med 
fokus på framgångsrika 
företag. 
 
 
 
 
Unik traineekurs i sommar  
Den 6 juni startar SLU:s första 
traineekurs i företagsledning 
inom lantbruks- och 
trädgårdsföretag. Kursledare 
är Jan Larsson, verksam vid 
AEM, institutionen för arbets-
vetenskap, ekonomi och miljö-
utbildning och teamledare för 
utbildningsområdet inom 
KCF. 
 
Kursen hålls i samarbete med 
Skåne-Blekinges 
jordägareförbund mot 
bakgrund av att det saknas 
assisterande företagsledare i 
de svenska lantbruks- och 
trädgårdsföretagen. Syftet är 
att ge en övergripande 	

	

	
								Under	sommarens	traineekurs	möts	företagare	och	studenter.	
	
förståelse och helhetssyn på 
företagsledande arbets-
uppgifter.  
Första kursveckan är teoretisk 
med litteraturstudier, därefter 	
följer två perioder om vardera 
fyra veckors praktik, på två 
olika företag. Intresset från 
företagen är stort och många 
har erbjudit praktikplats.  
 
Studenterna ska följa 
handledaren på företaget och 
lära sig om arbete med att leda 
människor, fatta beslut och 
förhandla med mera. 
 
Under kurstiden ska 
studenterna även skriva om 
sina erfarenheter under 
traineeperioden samt hålla ett 
föredrag och arrangera ett 
studiebesök på företaget.  
 
Kursen omfattar 15,0 hp och 
riktar sig till studenter från 
lantmästarprogrammet, 
trädgårdsingenjörsprogrammet.  
Även studenter från agronom 
och hortonomprogrammet 
tillhör målgruppen.  
Sju studenter kommer att gå 
utbildningen. 
 

	
Kontakta Jan Larsson 
jan.larsson@slu.se om du 
vill veta mer om kursen 
med beteckningen FÖ 0425.		
	
 
Möte med Mellby gård 
Den 12 april var Sarah Fitz-
Koch, Mattias Nordqvist 
och Peter Lundqvist på 
Mellby Gård och träffade 
Rune Andersson och Erik 
Andersson.  
Mellby Gård finansierar 
Sarah Fitz-Kochs 
doktorandarbete och två 
gånger varje år 
avrapporterar hon sin 
forskning.  
 
Vid mötet 12 april låg fokus 
på den litteraturöversikt 
som Sarah har jobbat med 
där hon systematiskt 
granskat och analyserat all 
tidigare forskning om 
entreprenörskap i 
lantbruksföretag.  
Det blev en spännande 
diskussion med många 
kloka synpunkter från 
Rune Andersson och Erik 
Andersson. 
 



	  
	

 
Per	Hansson,	projektledare	KCF 
 
KCF på stämma 
Den 20 april deltog 
projektledare Per Hansson, 
koordinator för KCF:s 
företagarråd, på 
Landshypoteks årsstämma i 
Stockholm. 
Han talade om företags-
ledning i lantbruket och knöt 
an till den verksamhet som 
pågår på KCF.  
– Det var en intressant dag 
och värdefullt att få tillfälle att 
visa KCF:s verksamhet, säger 
Per Hansson 
 
Han  berättade även  om 
arbetet med att skapa ett 
företagarråd och om vinterns 
intressanta djupintervjuer 
med kunder, förtroendevalda 
och medarbetare inom 
Landshypotek.  
 
I gruppvis telefonintervjuer 
ställdes frågan ”Vad kan KCF 
bidra med till 
Landshypotek?” Bland annat 
diskuterades företagsledning, 
ägarskifte och branschens 
attraktivitet 
 
–Den absolut viktigaste frågan 
för de flesta handlar om 
utbildning i ledarskap. Det 
finns många sådana 
 

utbildningar men få som har 
kopplingen till biologisk 
produktion. Eller koppling till 
familjeägda eller ägarledda 
företag. Där har vi en 
utmaning, säger Per Hansson. 
 
 
Företagarrådet utvecklas 
Mötet i Jönköping med KCF:s 
företagarråd i mars 
resulterade i många goda 
idéer. Pågående samtal med 
företagare som dagligen 
möter anställda, rådgivare och 
myndigheter ger oss den 
kontakt med verkligheten vi 
behöver för att styra in KCF 
på rätt spår.  
 
Det känns bra att ha en grupp 
stabila och väletablerade 
företagare att diskutera 
framtid och utveckling med. 
Under våren och sommaren 
kommer vi att bearbeta 
uppslagen om allt från 
internutbildning till gårdsråd, 
direkta forskarkontakter och 
rådgivning.  
 
Nästa möte blir till hösten, då 
vi tillsammans med 
företagarrådet fortsätter att 
diskutera vilka redskap som 
behövs för ett bättre 
företagande och hur det ska 
gå till. 
 
 
Ny doktorand   
Vi välkomnar dessutom 
Jozefine Nybom, som är ny 
doktorand vid AEM, 
institutionen för arbets-
vetenskap, ekonomi och 
miljöpsykologi, SLU Alnarp 
 
Hon är uppvuxen på ett 
lantbruk med huvud-
inriktning växtodling söder 
om Kalmar. Efter tre års 
studier på lantmästar-
programmet 	

med examen 2009 följde två 
års studier i miljöekonomi på 
SLU Ultuna varav det sista 
året genomfördes på 
Cranfield University i 
England, utbildningen 
avslutades med en dubbel 
mastersexamen i miljö-
ekonomi.  
 
Genom Ove Karlsson vid 
KCF fick Jozefine Nybom 
möjlighet att jobba i ett 
projekt under sommaren 
2015 via RådNu, SLU Skara. 
Projektet innefattar många 
delar och hon arbetade med 
hur kompetensutveckling och 
strategisk utveckling kan 
ökas inom de agrara 
näringarna.  
 

	
	Jozefine	Nybom,	doktorand	
	
- Utbildningen riktar sig mot 
tjänstemän som jobbar mot  
lantbruksföretag, men den 
handlar även om	vidare-
utbildning på högre nivå av 
företagare för att öka deras 
affärsmässiga förmåga, säger 
Jozefine Nybom. 	
 
Projektet blev en naturlig 
inkörsport för doktorand-
tjänsten och arbetet 
 
		
	



	
	
”Strategic management, 
innovation and dynamic 
capability” som är ett 
samarbete mellan AEM, 
KCF och BT, institutionen 
för biosystem och teknologi. 
Handledare är Mattias 
Nordqvist, Eric Hunter, 
biträdande handledare 
Anders Herlin från BT samt 
en biträdande handledare 
från SLU Ultuna.  
 
- Jag kommer att titta på hur 
framgångsrika företag 
arbetar och därifrån 
utveckla en modell som går 
att använda.  
Lantbruket behöver hämta 
kunskap från andra sektorer 

	
			Många	intresserade	åhörare	på	plats	i	Tällberg	i	Dalarna.	

och vi behöver se hur vi kan 
applicera dessa modeller på 
lantbruksföretagen. Detta 
har gjorts tidigare med 
framgång, genom Lean 
Lantbruk som exempel, 
säger Jozefine Nybom. 
 
 
Naturbruket ser framåt  
I mitten av april deltog Ove 
Karlsson från KCF och 
Magnus Ljung, RådNu, på 
Naturbruksskolornas 
förenings årsmöte i Tällberg 
i Dalarna.  
 
Här diskuterade 125 
personer från hela landet 
hur framtiden ska mötas, en 
framtid redan kantstött av 
utredningar och problem 
med ansökningar och 
ekonomi. 
 
Naturbruksskolorna 
erbjuder en mångfald av 
utbildningar som i 
framtiden ska utgöra 
grunden för ett varierat och 
starkt näringsliv på 
landsbygden 
 
Framtidens 
landsbygdsföretag kommer 
att leverera produkter och 
livsmedel av många olika  

sortiment, varor, tjänster, 
upplevelser, lösningar på 
samhällsproblem med mera. 
 
Många naturbruksgymnasier 
vill gärna vara regionala 
centrum för utveckling. Men 
det räcker inte med att ha 
lokaler och mötesplatser. Det 
gäller att ha en verksamhet 
som skapar utveckling och 
blir kreativa kluster.  
 
Det gör man  bäst genom att 
samverka mellan företag, 
rådgivning, utbildning och 
samhälle. Alla behöver bidra.  
Det är dessutom viktigt med 
bra resurspersoner och en 
strategi.  
 
Föredraget handlade  
också om hur man skapar 
utvecklande kluster och 
hållbara företag. 
 
 
Vi påminner om Lean 
Tillsammans med Lean 
Lantbruk arrangerar SLU-
RådNu en universitetskurs på 
7,5 hp med fokus på 
lantbruks-, landsbygds- och 
trädgårdsföretag. 
 
Lean är en strategi för 
verksamhetsutveckling som  

använts med framgång i  
många företag i en rad olika 
länder.  
Med hjälp av Leans principer 
och verktyg kan en verksamhet 
organiseras, styras och uveck-
las. 
Utbildningen omfattar ett av tre 
steg till en nationell certifiering 
som leancoach.  
	
Kursen startar 18 maj och 
avslutas i januari 2017. 
Kursledare är Ove Karlsson, 
RådNu. 
Anmälan görs enklast här: länk 
till hemsida eller via mail till 
jane.geismar@slu.se. Det finns 
platser kvar och vi vill ha din 
anmälan snarast.  
	
	
Arbete pågår 
Under våren har arbetet med 
KCF rullat vidare på alla 
fronter. Vi jobbar hårt med att 
knyta kontakter och skapa nya 
möjligheter för verksamheten. 
 
Ett trevligt möte hölls till 
exempel på Alnarp under april 
månad då vi träffade 
representanter för fem 
Sparbanksstiftelser och fick 
tillfälle att berätta om KCF:s 
verksamhet och våra planer 
inför framtiden.  



 
 
 
Och alldeles nyligen deltog 
Peter Lundqvist i ett möte  
med Birgitta Forsberg och 
Lovisa Forsell från LRF.	
Under mötet diskuterades 
hur LRF och KCF kan 
samverka och vad KCF kan 
göra för LRF. 
-Främst finns ett önskemål 
om utbildningar i ledarskap 
i olika delar av landet, säger 
Peter Lundqvist. 
 
	
KCF på riktigt 
Vill du träffa oss på KCF i 
verkligheten så har du flera 
chanser framöver.  
 
Den 11 maj deltar vi på 
Mjölk- och nötköttsdagarna 
på Övedskloster.  
Här håller Ove Karlsson 
föredrag om Framgångsrik 
företagsledning, besök oss 
gärna i montern i pauserna.  
	
I juni syns och hörs vi 
förstås på Borgeby fältdagar, 
här medverkar vi med 
representanter både i  

 
 
 
monter och på seminarier. 
Kom och mingla! 
Och skulle du ha vägarna 
förbi Alnarp så är du väldigt 
välkommen att titta in.  
 
Besök gärna vår hemsida eller 
skicka ett enkelt mejl och 
berätta om dina funderingar 
om företagande och KCF:s 
verksamhet. 
 
 

Ha en fortsatt 
skön vår! 

 
 
 
Informatör: 
Marianne Persson  
tel 0730-61 65 04 
marianne.persson@slu.se 
 
Ansvarig utgivare: 
Verksamhetsledare Peter 
Lundqvist 
peter.lundqvist@slu.se 
	
Foto: Landshypotek, SLU, 
Maria Elinder, KCF 

 
 
 

Ett stort tack 
till våra 

finansiärer: 
 
 
 

SLU 
 

Landshypotek 
 

Region Skåne 
 

Mellby gård 
 

Lantmästarförbundet 
 

LRF 
 

Sparbanken Skåne 
	
	
	

	
	
	


