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Uppdraget för förstudien

• undersöka förutsättningarna för ett kunskapsnav inom 
företagsledning, entreprenörskap och innovation
• ta fram ett konkret förslag på hur ett sådant kunskapsnav kan 

etableras och arbeta
• arbetet påbörjat hösten 2020
• förstudien överlämnad november 2021
• avtal mellan Jordbruksverket och SLU om pilotprojekt 2023-2025



Vikten av kunskapsnavet

Behov av en gemensam kraftsamling hos berörda aktörer 

• tillsammans med samverkansparter skapas en gemensam bild av 
målgruppen, deras behov och utmaningar

• fortsätter dialogen med andra initiativ som övriga planerade nav, 
Landsbygdsnätverk - AKIS, SLU RådNu, regionala kluster med flera för att 
säkerställa att de olika initiativen stärker och kompletterar varandra

• förstudien har lagt grunden för fortsatt dialog och satt förslaget om ett 
kunskapsnav inom företagsledning, entreprenörskap och innovation på 
kartan



Kunskapsnavets mål
• åstadkomma kunskapshöjning 

och stärkt samverkan med 
avseende på företagsledning och 
entreprenörskap hos relevanta 
aktörer och därmed stärka 
konkurrenskraFen i 
primärprodukGonen.

Förväntade effekter
• möjligt aI yIerligare fördjupa 

samarbetet med vikGga aktörer i 
kunskapssystemet
• öka möjligheterna för näringen 

aI möta framGdens utmaningar
• pilotprojektet en test av 

upplägget av eI kunskapsnav 
inom företagsledning och 
entreprenörskap

Pilotprojektet – Kunskapsnav för
företagsledning, entreprenörskap och innovation



Vad

• utifrån behovsanalyser och 
omvärldsbevakning sammanställa, 
paketera och tillgängliggöra 
kunskap inom området
• koncept för kurser och rådgivning, 

som utgör ett stöd för aktörer som 
anordnar kompetensutveckling och 
rådgivning
• genomfört aktiviteter för stärkt 

samverkan mellan relevanta 
aktörer  - jordbruksekonomisk 
konferens

• systematisk identifiering av behov 
av forskning och utveckling inom 
jordbruks- och trädgårdsnäringen 
samt återfört identifierade behov 
till akademin eller andra relevanta 
aktörer
• utvecklat det internationella 

utbytet med relevanta aktörer



Fram0den - Kunskapsutbyte, samverkan och 
kunskapsutveckling

Utbyte av kunskap 
som är av gemensamt 

intresse 

Utbyte av kunskap 
som är av gemensamt 

intresse 

Utbyte av kunskap 
som är av gemensamt 

intresse 

Utbyte av information 
som är av gemensamt 

intresse 

Utveckla ett 
arbetssätt som 

stödjer 
kunskapsutveckling

Utveckla e: 
arbetssä: som 

stödjer 
kunskapsutveckling

Utveckla ett 
arbetssätt som 

stödjer 
kunskapsutveckling

Fördela ansvar och 
resurser i sy=e a: nå 

gemensamma mål

Fördela ansvar och 
resurser i sy=e a: nå 

gemensamma mål

Formaliserad 
överenskommelse 
mellan deltagare

Nätverk

Samverkan

Samarbete

Partnerskap

Ett kunskapsnav kan välja 
ambitionsnivå med avseende 
på formerna för social 
interaktion mellan aktörer


