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KCF- Samverkan och 
konceptutveckling
Ove Karlsson, Catharina Ahlwall Svennefeldt
Kompetenscentrum Företagsledning

”Vi skall bli det ledande kunskapscentret när det gäller 
företagsledning inom den gröna sektorn” 
”Vi  har lyckats när företagarna har lyckats!”

Kick-Off KCF
Lund 

2015-03-24

”Om vi använde all kunskap 
som finns så skulle vi inte 

ha några som helst problem 
med konkurrenskraften!”
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Grund-
FoU

Rådgivning
Företagen

Tillämpad
FoU 

(inkl försök)

Marknad

För lite tillämpad
forskning

Dålig samverkan
med näringen Ingen behovsanalys 

marknaden

Ingen behovsanalys 
företag

Nuläge: Flera brott i kunskapskedjan

Ingen 
konceptutveckling

Utbildning

Går signalerna denna vägen?

Specialist Helhet

Ansvar för hela kedjan? Finansiering som stödjer 
hela kedjan?

Olika incitamentDålig kommunikation 
(olika begrepp)

Ingen gemensam målbild
(olika riktning)

Låg verkningsgrad hela 
kedjan Saknas mötesplatser

Brott i systemet

Saknas ”drivare”
Saknas strategiska 

utvecklare

Brott i kedjan

Problemorientering i stället 
för möjlighetsorientering

Grund-
FoU

Rådgivning

Företagen
Tillämpad

FoU
(inkl försök)

Marknad

Önskvärt läge: Fungerande helhet

Utbildning

Signalerna går bägge vägarna!

Koncept-
utveckling 
(göra kunskapen 

användbar)

Forskning + Utveckling
Implementering

(kunskapen blir absorberad 
och använd i företagen)

+<=Resultat
Effekter

FoU + implementering ska vara lika viktigt!
Måste hänga ihop för effektivare innovationskedja.

(Utöver det nationella perspektivet är det regionala perspektiv 
mycket viktigt för regional utveckling och implementering.

Det internationellt perspektivet är en självklarhet för omvärldsbevakning och 
avstämning mot hög internationell klass )

Nytt!

Annat perspektiv!

Behov:

• Marknadsmöjligheter
• Kommersiella 
• Offentliga

• Samhällsutmaningar
• Hållbarhetsutmaning
• Försörjningsutmaning

KommunikationKommunikation
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Universitet/ 
utbildning

Rådgivning/
Utbildning

Samhälle

Institut/
center

Företagen

Innovationssystem
Typ detta möte

Bra för:
-förstå helhet
-dialog
-kreativitet
-strategier
-behovsanalyser
- målbilder

Finansiering

Innovationssystem och 
innovationsmiljö står inte 
i motsatsförhållande till varandra

VAD (Expert)
Ge  kunskap
Inspirera
Service

HUR (Process)
Helhet

Utveckla
Implementerakunskap

Utveckla färdigheter hos lantbrukare

Rådgivning > Kundutveckling

Kundbehov

Rådgivningen utvecklas mer mot 
att driva förbättringsprocesser
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Metod viktigt för implementering

Framgångsfaktorer för ett långsiktigt
hållbart utvecklingsarbete

1. Ett aktivt ägande
• En aktör som tar ett aktivt ägande för

innovationssystemet
• Innovationssystemet har en gemensam målbild /vision
• De som ska äga resultatet ska aktivt vara med i 

utvecklingsarbetet
2. Samverkan med strategiska aktörer

• Strategin formas i samverkan och med fokus på helhet
3. Lärande

• Vi måste göra annorlunda för att få effekter
• Utvecklingsinriktat lärande för att nå målbilden
• Livslångt lärande

Marknad/   
utmaningar

Ägande

Samverkan Lärande
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Samverkan?

Deltagandenivå Syfte

Information Inbjudna aktörer informeras om beslut som redan fattats.

Konsultation Inbjudna aktörer får information och har möjlighet att framföra 
synpunkter, vanligen sent i beslutsprocessen.

Kommunikation Inbjudna aktörer får information och ger information. Deras 
kunskap börjar tas tillvara i beslutsprocessen.

Samråd Inbjudna aktörer får information och ger information. De har 
en rådgivande funktion i beslutsprocessen.

Samverkan Inbjudna aktörer får information och ger information. De 
deltar i utveckling och implementering av planer, men deras 
inflytande vid beslut är begränsat.

Samarbete Parterna upprättar gemensamma mål och fattar 
gemensamma beslut där den inbjudande parten finner det 
lämpligt.

Partnerskap Parterna är jämlika och fattar beslut gemensamt.

Styrgrupp

Int. 
Scientific
advisory
board

Forskning
Teamledare 
Lena 
Ekelund

Axelson

Koncept-
utveckling  
& 
Innovatio
n
Teamledare 
Martin 
Melin

Utbildning
Teamledare
Jan 
Larsson

Samverkan 
& 
Kommunik
a-
tion
Teamledare
Ove 
KarlssonTeam Forskning

Team Konceptutveckling & Innovation

Team Samverkan & Kommunikation

Verksamhetsledare

Verksamhetsledning

Support
-Ekonomi

-IT
-

Fondraisin
g

Team Utbildning

Kompetenscentrum 
Företagsledning (KCF)
- Arbetsorganisation 
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Samverkan och Kommunikation
De övergripande målen för KCF kommunikationsarbete 
är att samverkan och kommunikationen ska bidra till 
att verksamhetsmålen uppnås och att KCFs roll i 
sektorn gör nytta och stärks. 

Samverkan: för att förbättra matchningsproblematiken i 
näringen. 
Det ska löna sig att forska och undervisa för sådant som jord 
–och skog, trädgårdsföretagen/sektorn efterfrågar.

Kommunikation: en policy för att skapa en gemensam 
syn på kommunikationsfrågorna och ge stöd för 
samverkan och kommunikationsarbetet. 


