
 

 

 

Välkomna på Kick- Off!  
För Kompetenscentrum Företagsledning (KCF) 

Plats: Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27223 63 Lund. Tel: 046 - 287 11 00  
info.ideon@elite.se 

Tid: Tisdagen den 24 mars, start kl 12.00 till Onsdagen den 25 mars med slut kl 12.00 
.  
 
Tack för att Du prioriterar att komma på Kick-Off där Du får möjligheten att vara med att 
fastlägga en plattform för det kommande arbetet i Kompetenscentrum Företagsledning 
(KCF). Det är vår förhoppning att dagarna tillsammans ska skapa lust till samarbete, och att 
Du kommer att se möjligheter och uppleva engagemang för företagsledningsfrågor inom de 
gröna näringarna.  
 
KCF är ett kompetenscentrum för företagsledning vid SLU Alnarp, med fokus på företag 
inom de gröna näringarna. Syftet med centret är ytterst att bidra till förbättrad lönsamhet, 
utveckling och hållbar tillväxt för företag med bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens 
miljö. Med företagsledning avses hela den bredd företagsledare har att hantera; strategisk 
företagsledning, marknad/försäljning, personal/arbetsmiljö med mera. 
 
Kompetenscentrum Företagsledning (KCF) är unikt i Sverige, då något liknande har saknats 
för att kraftsamla kring företagsledningsfrågor inom de gröna näringarna. Centret är också 
nydanande i sitt arbetssätt som knyter samman kvalificerad forskning, utbildning och 
samverkan med näringarna, för att förbättra både skapande och nyttiggörande av kunskap.  
 

Hjärtligt välkomna!   
Catharina Alwall Svennefelt 
Verksamhetsledare  
Kompetenscentrum Företagsledning 
Tel:040-415498, 070-5415405 
e-post: catharina.alwall@slu.se 
Web: http://www.slu.se/aem 
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Program och målbild med dagarna 
Vad önskar vi uppnå med dagarna? 
 

1) Vi ska veta vad KCF är och vad det ska göra 
2) Vi ska ha fått en god inblick i området företagsledning 
3) Vi ska förstå nyttan med KCF:s arbete, med dess stöd till att utveckla 

konkurrenskraften 
4) Vi ska ha skapat lust till samarbete och engagemang för företagsledningsfrågor i den 

gröna sektorn 
 

 
Tid 
 

Innehåll Vem? 

 Tisdag 24 mars 
 

 

12:00 Lunch 
 

 

13:00 Inledning, presentation, bakgrund  
 
Deltagarpresentation 
 

 

Håkan Schroeder 
Dekanus, LTV-fakulteten  
Catharina Alwall 
Svennefelt 
KCF Verksamhetsledare 
 

   
13.50 Företagares erfarenheter av företagsledning 

  
Johan Larsson, 
Larsgård, Laholm 
Gun Ragnarsson, 
Kärragärde Tvååker 
Lars Håkansson, 
Västergård Tågarp 
 

15.00 Kaffe   

15.30 Inre effektivitet och utvecklingsområden  
- Kort summering av KCF:s förstudie, Forsknings- och 

innovationsagendan "lantbruk och trädgård 2030" samt 
Konkurrenskraftsutredningen  

- Strategi, taktik och operativa frågor för lantbruks- skogs och 
trädgårdsföretagare  

- Var befinner sig lantbruks- skogs- och trädgårdsföretagare  
       kompetens- och färdighetsmässigt idag och vad är önskvärd 
       framtid för att vara nationellt ledande? 
- Diskussion om de största utmaningarna i företagsledningen 

 
 

Ove Karlsson 
KCF 
 

16.15 Nyttan med KCF       
 

Per Hansson 
Landshypotek/Doktorand 
JIBS 
 

17.00 Gruppseminarium runt temat samarbete, möjligheter och 
engagemang   
 
 

Kay Sanderson,  
LifeWise AB Lund 

19.00 Middag och mingel 
 
 

 

  
 
 

 



Onsdag 25 mars 
 

8.00 
 

KCF Forskning – problem och utmaningar   
 
 

Mattias Nordqvist 
Lena Ekelund Axelson 
Peter Lundqvist 
Erik Hunter  
KCF 
 

9.00 KCF Utbildning – hur stärker vi SLUs utbildningar och 
kompetensutvecklar den gröna sektorn  
 

Jan Larsson 
Sara Spendrup 
Fredrik Fernqvist 
KCF 
 

9.30 Kaffe 
 

 

10.00 KCF Samverkan och Konceptutveckling 
 
 

Ove Karlsson,  
Catharina Alwall 
Svennefelt 
KCF 
 

10.30 Gruppseminarium kring dagens viktigaste lärdomar  Kay Sanderson  
LifeWise AB Lund 
 

12.00 Avslutning  
 

Catharina Alwall 
Svennefelt 
Verksamhetsledare KCF 
 

  
Lunch - hemresa 
 

 

 
 
 

 

 


