
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Länsstyrelsen i Dalarnas län välkomnar till: 

Kurs: Affärsplan för livsmedels- och 
lantbruksföretag 
 
Har du eller planerar du att utveckla en verksamhet inom 
livsmedelsförädling eller tänker du bredda ditt lantbruksföretag?  
 
Nu har du möjlighet att gå en kurs där du får kunskap om vad en 
affärsplan behöver innehålla. Du får också verktyg för att ta fram en för 
din egen verksamhet och hur du använder den för ett lönsamt företag i 
utveckling. 
 
Kursen består av två fysiska träffar där teori och övningar varvas med exempel 
och du får verktyg för att arbeta med din affärsplan hemma. Däremellan har du 
möjlighet att delta på två digitala frågestunder. Innan kursen kommer du även 
att få material och film om hur man vässar sin affärsidé och vision.   
 
Kursledare är Caroline Göransson, Specialistrådgivare på Ludvig & Co. Hon jobbar 
med rådgivning inom affärsplanering, strategi samt organisation, ledarskap och 
förhandling inom främst de gröna näringarna, lantbruk, trädgårdsföretag och 
livsmedelsföretag. 
 
Kursinnehåll:  
Träff 1 
2 maj 16.30 – 21.00, fysisk träff 
• Presentation av deltagarna, företag och mål som företagare.  
• Genomgång av affärsplanens olika delar: 

− Affärsidé och vision, vi tar vid där filmen slutar.  
− Marknadsanalys  
− Marknadsstrategi  
− Företagsanalys  
− Lönsamhetsbedömning och finansiering  
− Resultat- och likviditetsbudget, exempel och syfte  
− Risker, inledning  
− Mål och handlingsplan, inledning  
− Övningar och exempel  

 
Mellan kurstillfällena  
• Starta eller fortsätta arbetet med att skapa sin egen affärsplan.  
• Möjlighet att delta på två Teams-möten för hjälp med frågor som uppstår (ca 1 timme).  
 
 
 
 
 



Träff 2 
16 maj 16.30-21.00, fysisk träff 
• Fortsatt genomgång av:

− Risker
− Mål och handlingsplan

• Övningar, exempel och deltagarnas frågor
• Olika situationer då man behöver en affärsplan
• Omfattning efter behov
• Hur förnyar man en affärsplan, gör den användbar över tid?
• Diskussion och summering

Målgrupp: Befintliga eller blivande företag som förädlar livsmedel och 
primärproducenter som diversifierar sin verksamhet på Dalarnas landsbygd (ej 
Falun och Borlänge tätort). 

När: tisdag den 2 maj 2023, kl. 16.30-21.00 
Var: Quality Hotel Galaxen, Borlänge. 
Kostnad: 500 kr exkl. moms (fika ingår). 
Sista anmälningsdag: 2 april via Länsstyrelsens kalender. 

Övrigt: Anmälan är bindande efter den sista anmälningsdag. Anmäl eventuell 
specialkost via e-post nedan, senast den 2 april. 

Kontaktperson: 
Therese Englund, 010-225 02 37, therese.englund@lansstyrelsen.se. 

Kursen ingår i och subventioneras av projektet ”Nya jobb inom livsmedelskedjan – 
kompetensutveckling”. Projektet är en del av Landsbygdsprogram för Sverige 2014– 
2020, som finansieras av EU och Svenska staten. Projektet samarbetar med föreningen 
Lokal mat i planering och genomförande av aktiviteter. 

https://goo.gl/maps/1c7GipjndHLBFvgr6
mailto:therese.englund@lansstyrelsen.se
https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/om-oss/kalender/kalenderhandelser---dalarna/2023-03-03-kurs-affarsplan-for-livsmedels--och-lantbruksforetag.html

