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Välkommen på våra kurser för dig  
som jobbar med matproduktion!
Vi erbjuder både teoretiska och praktiska utbildningar i allt från 
ledarskap, marknadsföring och företagsutveckling till kurser i 
djurskötsel och odling och vi är stolta över att samarbeta med 
några av marknadens bästa utbildare inom respektive område. 
”Mer mat – fler jobb” finansieras av Europeiska socialfonden (ESF) 
och alla kurspriser är rabatterade mellan 50-70 procent för dig 
som är medlem i LRF.

Vi följer myndigheternas rekommendationer. Därför är höstens 
kurstillfällen i första hand digitala och du behöver ha tillgång till 
en dator med bra internetuppkoppling, kamera och mikrofon. 
På portal.matjobb.se/utbildningar hittar du mer information om 
varje kurs. Det är också där du bokar upp kurser för dig och dina 
medarbetare.

Är du intresserad av Mer mat – fler jobbs erbjudanden?
Om ditt företag inte redan är en del av Mer mat – fler jobb ansöker 
du om att delta på portal.matjobb.se/anmalan

Som deltagare i projektet kan du ta del av alla våra erbjudanden: 
en rabatterad företagsanalys, behovsanpassade och rabatterade 
kurser och stöd vid rekrytering.

Varmt välkommen att boka in dig och dina  
medarbetare på våra kurser!

Har du några frågor? Kontakta oss!
Kompetensutveckling: Eva Söder, eva.soder@lrf.se 070-845 67 20

Företagsanalys: Linda Sundström, linda.sundstrom@lrf.se 070-586 52 40

Om projektet: Christin Rappe, christin.rappe@lrf.se 070-508 69 92
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Ledarskap

Ledarskap, grund
En grundläggande kurs i 
ledarskap där vi bland annat 
går igenom: coachande 
ledarskap, medarbetarsamtal, 
förändring, konflikthantering, 
delegering, värderingsstyrt 
ledarskap, förändringsledning, 
fördjupad grupputveckling, 
jämställdhet, kulturskillnader/
mångfald och att leda på distans.

Vi varvar teori med övningar 
och diskussioner. Mellan 
kurstillfällena får du individuell 
coaching utifrån dina behov.

Pris: 3 200 kr/medlemmar i LRF och LI. 
Icke-medlem: 6 400 kr.
Kursdatum, omgång ett: 4, 5, 18 oktober  
(tre kurstillfällen)
Kursdatum, omgång två: 23, 24 november,  
9 december (tre kurstillfällen).
Tid: kl. 10.00-17.00.
Sista anmälningsdag: 17 september  
respektive 6 november.

Ledarskap, fortsättning
Kursen ger dig en gedigen 
förståelse för hur du leder dig 
själv och andra. Vi fördjupar oss 
i de delar som ingår i kursen 
ledarskap, grund och dessutom 
lägger vi till fler verktyg som 
strategi och företagsledning. 

Vi varvar teori med övningar 
och diskussioner. Mellan 
kurstillfällena får du individuell 
coaching utifrån dina behov.

Pris: 3 200 kr/medlemmar i LRF och LI. 
Icke-medlem: 6 400 kr.
Kursdatum: 26, 27 oktober, 22 november  
(tre kurstillfällen).
Tid: kl. 10.00-17.00
Sista anmälningsdag: 9 oktober.

Medarbetardag för ökad själv- 
kännedom och självledarskap
Den här dagen ger dig en 
grundläggande förståelse för 
hur du leder dig själv och hur 
du bidrar till ett välfungerande 
team. Vi går igenom flera 
områden på övergripande nivå, 
bland annat: självkännedom 
och självledarskap, värderingar, 
målsättning/motivation, 
kommunikation, feedback och 
grupputveckling. 

Under dagen varvar vi teori 
med diskussioner och övningar.

Pris: 950 kr/medlemmar i LRF och LI. 
Icke-medlem: 1 450 kr.
Kursdatum: Anmäl ditt intresse på: matjobb.se



4

Försäljning och 
marknadsföring

Försäljning, bli en bättre säljare 
av dina varor och tjänster
Bli en bättre säljare av dina 
varor och tjänster! Med hjälp av 
beprövade försäljningsmetoder 
lär du dig under tre förmiddagar 
att sälja dina varor och/eller 
tjänster mer lönsamt. Genom 
hela kursen arbetar du med 
dina egna produkter i fokus och 
vi varvar teori med övningar.

Pris: 4 800 kr/medlemmar i LRF och LI. 
Icke-medlem: 7 600 kr.
Kursdatum: 1, 8, 15 november  
(tre kurstillfällen).
Tid: kl. 09.00-12.30.
Sista anmälningsdag: 15 oktober.

Marknadsföring i sociala  
medier, grundkurs
Vad är sociala medier och hur  
kan du använda dig av dem för 
att marknadsföra ditt företag? 
Den här kursen ger dig förstå-
else för hur sociala medier 
fungerar och hur du bäst kan 
använda dig av dem för att 
marknadsföra ditt företag. Du 
har startat upp en eller flera 

sociala kanaler för att marknads-
föra ditt företag och har en plan 
för hur du ska arbeta vidare.

Pris: 1 800 kr/medlemmar i LRF och LI. 
Icke-medlem: 3 700 kr.
Kursdatum: 28, 29 oktober (två kurstillfällen).
Tid: kl. 09.30-16.30.
Sista anmälningsdag: 11 oktober.

Marknadsföring i sociala  
medier, fortsättningskurs
En fortsättningskurs i hur du 
kan använda dig av sociala 
medier för att marknadsföra ditt 
företag, dina produkter och/
eller tjänster. Vi fokuserar på hur 
du med hjälp av enkla annonser 
kan nå ut till fler och hur du 
kan lägga upp en enkel plan 
för ditt arbete i sociala kanaler.
Förkunskaper: grundläggande 
kunskaper motsvarande vår 
kurs Sociala medier, grundkurs.

Pris: 1 800 kr/medlemmar i LRF och LI. 
Icke-medlem: 3 700 kr.
Kursdatum: Anmäl ditt intresse på matjobb.se

Förhandlingsteknik
Kursen ger dig ökad kunskap 
om förhandlingens psykologi, 
att tillföra värde, praktiska 
verktyg i skarpa situationer, att 
bli partner med kunderna och 
att bibehålla goda relationer 
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samtidigt som du når dina mål. 
För att nå bästa resultat är din 
förhandlingsteknik avgörande 
och vägen till framgång går via 
goda förberedelser, noggrann 
analys av motpartens situation 
och insikter i motpartens 
förhandlingsstil.

Pris: 2 300 kr/medlemmar i LRF och LI. 
Icke-medlem: 3 900 kr.
Kursdatum: Anmäl ditt intresse på matjobb.se

Att bygga och  
driva en webbsida
Det här är kursen för dig som 
vill bygga en hemsida men 
behöver hjälp med att komma 
i gång och utbildning för att 
driva den. På individuella möten 
för ditt företag träffas du med 
din coach och arbetar med 
att skapa en ny webbsida eller 
med att utveckla den redan 
befintliga. Innehållet anpassas 
efter ditt behov och tanken är 
att du själv ska kunna hantera 
din webbsida efter denna 
insats. På kursen går ni bland 
annat igenom design, menyer, 
navigering, texter, bilder/
filmer, användarupplevelser och 
optimering av webbsidan.

Pris: 8 000 kr/medlemmar i LRF och LI. 
Icke-medlem: 10 000 kr.
Kursdatum: Löpande, efter överenskommelse 
med dig som företagare.

Arbetsrätt

Arbetsrätt, kollektivavtalet för 
lantbruk och trädgårdsodling
Som arbetsgivare ansvarar du 
för att känna till, förstå och följa 
svensk arbetsrättslagsstiftning. 
Det är en förutsättning för 
en öppen, jämställd, icke-
diskriminerande och hållbar 
arbetsplats. För alla branscher 
finns kollektivavtal anpassade 
till branschens specifika behov. 
Den här kursen ger dig en 
inblick i kollektivavtalen för 
lantbruk och trädgårdsodling.

Pris: 3 000 kr/medlemmar i LRF och LI. 
Icke-medlem: 5 000 kr.
Kursdatum: Anmäl ditt intresse på matjobb.se

Arbetsmiljö, ansvar och roller
Som arbetsgivare ansvarar du 
för att dina medarbetare har 
ett hållbart arbetsliv. Den här 
utbildningen ger dig rätt verktyg 
och ger dig grundläggande 
kunskaper om faktorer som 
påverkar arbetsmiljön, till 
exempel värderingar och attity-
der. Vi lyfter också den fysiska 
arbetsmiljön och vad du kan 
göra för att förbättra denna.

Pris: 3 000 kr/medlemmar i LRF och LI. 
Icke-medlem: 5 000 kr.
Kursdatum: Anmäl ditt intresse på matjobb.se
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Företagsutveckling

Affärsplan skapa, använd, 
underhåll och förnya
Den här kursen ger dig de 
kunskaper du behöver för att 
sätta ihop, eller uppdatera, 
företagets affärsplan. Vi går 
igenom planens alla delar, 
vässar på affärsidé och 
strategier. När kursen är slut 
har du inte bara en aktuell och 
användbar plan att dela med 
medarbetare, kompanjoner 
eller tänkbara finansiärer. Du 
har också koll på din budget 
och ekonomi, dina konkurrenter 
och dagens förutsättningar på 
marknaden – information som 
är ovärderlig för alla företagare. 
Vi varvar praktiska exempel 
från branschen med övningar.

Pris: 2 400 kr/medlemmar i LRF och LI. 
Icke-medlem: 4 000 kr.
Kursdatum: 25, 26 oktober (två kurstillfällen).
Tid: kl. 09.30-15.30.
Sista anmälningsdag: 8 oktober.

Ägar- och generationsskifte, 
arbetsplatsförlagd
Vi erbjuder ett processtöd för 
att familjer och företag ska 
kunna leda sig själva genom de 
olika faserna vid ett ägarskifte.
Med stöd av oss skapas 

delaktighet och engagemang, 
en gemensam grund och en 
tydlig handlingsplan samtidigt 
som vi driver er och skiftet 
framåt genom återkommande 
möten.

Pris: 3 400 kr/medlemmar i LRF och LI. 
Icke-medlem: 5 700 kr.
Kursdatum: Löpande, efter överenskommelse 
med dig som företagare.

Gårds- eller ledningsråd
Den här kursen vänder sig 
till dig som leder eller äger 
ett företag och är nyfiken på 
om och hur du kan arbeta 
mer strategiskt med hjälp av 
ett gårds- eller ledningsråd 
bestående av kloka personer 
utifrån.

Under kursen skapar du 
ett eget externt råd med 
kompetenta och stödjande 
personer som kan hjälpa dig 
att lyfta blicken, ge dig nya 
idéer och perspektiv på ditt 
företagande i syfte att bli mer 
strategisk och framgångsrik i 
ditt företagande.

Pris: 4 900 kr/medlemmar i LRF och LI. 
Icke-medlem: 8 200 kr.
Kurstart: Löpande, efter överenskommelse 
med dig som företagare.
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Juridik

Juridisk analys av ditt företag
I den här kursen får du en 
överblick över ditt företags 
juridiska situation. Kursen 
ger dig en analys av ditt 
företag med råd och 
rekommendationer från våra 
experter inom juridik.

Vi lägger upp kursen utefter 
vad ni som deltagare behöver 
hjälp med inom såväl affärs-
juridik och familjerätt som mer 
specialiserade frågor inom 
exempelvis mark- och miljörätt, 
värdering och arrende. Det 
kan handla om affärsjuridik, 
familjerätt och fastighetsrätt 
om att hantera tvist och att 
forma avtal som ska förhindra 
problem i framtiden. Beroende 
på behov kan vi ta upp allt från 
leverantörsavtal till testamente, 
äktenskapsförord och andra 
frågor – allt för att skapa en 
trygghet om något skulle hända.

Pris: 1 200 kr/medlemmar i LRF och LI. 
Icke-medlem: 2 000 kr.
Kursdatum: 16 november.
Tid: kl. 09.30-15.30.
Sista anmälningsdag: 30 oktober.

Växtodling

Vallodling för mjölk-  
och köttproducenter
Du får grundläggande kunskap 
om grovfoderodlingens 
byggstenar, artval, odlings-
system och strategier. Vi 
blandar teori med praktiska 
exempel och genomför enklare 
övningsuppgifter tillsammans.

Pris: 950 kr/medlemmar i LRF och LI 
Icke-medlem: 1 450 kr.
Kursdatum: Anmäl ditt intresse på matjobb.se

Ekonomi

Prisstrategi och priskalkylering 
för ökad lönsamhet
Priset du tar för dina produkter 
är helt avgörande för företagets 
lönsamhet. Både ett för högt 
och ett för lågt pris påverkar 
din lönsamhet negativt. Vilket 
pris som är rätt att ta beror på 
dina kostnader, vad kunderna 
är beredda att betala och hur 
mycket dina konkurrenter 
tar. Dessutom ändrar sig rätt 
pris nästan alltid över tid och 
du behöver jobba aktivt med 
prissättning. Även om du 
upplever att du som lantbruks- 
eller trädgårdsföretagare har 
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svårt att påverka prisbilden är 
det viktigt att kunna förhandla 
och jobba med priset på dina 
varor på det sättet.

Pris: 1 200 kr/medlemmar i LRF och LI. 
Icke-medlem: 2 000 kr.
Kursdatum: 21 september.
Tid: kl. 09.30-15.30.
Sista anmälningsdag: 4 september.

LEAN – mer i plånboken  
och större arbetsglädje
Det här är kursen för dig 
som vill arbeta smartare och 
effektivare utan att behöva 
arbeta snabbare och hårdare. 
Med LEAN lär du dig att 
minimera och förebygga 
slöseri och fokusera på det 
som är värdeskapande i 
arbetsprocesserna.

Kursen är en introduktion 
i hur LEAN fungerar med 
utgångspunkt i LEAN Lantbruk. 
Vi går igenom olika delar av 
LEAN, analyserar deltagarnas 
företag och jobbar både 
individuellt och i gruppen 
med att formulera behov och 
värdegrund och implementera 
olika verktyg. Stor vikt läggs vid 
erfarenhetsutbyte, uppföljning 

och att det verkligen blir av.  
I kursen ingår också ett 
studiebesök hos ett företag 
som arbetar med LEAN.

Pris: 3 500 kr/medlemmar i LRF och LI. 
Icke-medlem: 5 000 kr.
Kursdatum: 14 oktober, 4, 25 november,  
16 december, 13 januari, 3 februari, 17 mars
(sju kurstillfällen).
Tid: kl. 13.00-15.30.
Sista anmälningsdag: 27 september.

Finansiering och investerings-
kalkylering: bankernas krav
Hur ska du göra för att 
maximera möjligheterna 
att få banklån till företagets 
investeringar? Vad är viktigt för 
banken att veta om företaget 
och hur kan du bäst förbereda 
dig inför mötet med dem?

Den här kursen lär dig vilket 
underlag du bör ha med dig i 
form av investeringskalkyler, 
budget och affärsplan. Vi tittar 
på vad du kan göra själv och vad 
du kanske behöver hjälp med.

Pris: 1 200 kr/medlemmar i LRF och LI. 
Icke-medlem: 2 000 kr.
Kursdatum: 11 november.
Tid: kl. 09.30-15.30.
Sista anmälningsdag: 25 oktober.
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Styr ditt företag mot  
ökad lönsamhet
Som företagare ställs du inför 
frågor och beslut så gott 
som varje dag. Vad grundar 
du dina beslut på? Även om 
magkänslan leder rätt ibland 
är det viktigt att veta vilka 
ekonomiska konsekvenser dina 
val leder till. Ju bättre underlag 
du har, desto bättre beslut kan 
du fatta!

I den här kursen går vi igenom 
vad du kan läsa ut ur företagets 
ekonomiska redovisning och 
hur du kan använda dig av den 
informationen. Vi tittar på olika 
nyckeltal från både ekonomi 
och produktion, som berättar hur 
ditt företag går. Tillsammans 
ger bokföringen och nyckel-
talen dig ett bra underlag 
för att fatta långsiktiga och 
lönsamma beslut.

Pris: 2 000 kr/medlemmar i LRF och LI. 
Icke-medlem: 4 100 kr.
Kursdatum: 29, 30 september (två  
kurstillfällen)
Tid: kl. 09.30-15.30.
Sista anmälningsdag: 12 september.

Djurhållning

Mjölk, nybörjare eller vill lära 
dig mer om mjölkproduktion
Det här är en grundläggande 
utbildning till djurskötare 
på mjölkgård för dig som 
saknar kompetens eller har 
liten erfarenhet av att jobba 
med mjölkproduktion. Vi går 
igenom förutsättningarna för 
svenskt lantbruk, bland annat 
lagstiftning och andra regelverk 
för djurskötsel. Du får också 
lära dig att förebygga och 
stoppa sjukdom samt ansvarfull 
antibiotikaanvändning.

Pris: 3 600 kr/medlemmar i LRF och LI. 
Icke-medlem: 6 000 kr.
Kursdatum: Anmäl ditt intresse på matjobb.se

Semin
Det här är kursen för dig som 
vill seminera dina djur själv 
där du under fyra dagar får 
en teoretisk och praktisk 
intensivutbildning. Kursern 
är upplagd med bland annat 
organträning, träning i 
simulatorer, teorilektioner och 
praktisk träning i besättning.

Pris: 7 000 kr/medlemmar i LRF och LI. 
Icke-medlem: 12 000 kr.
Kursdatum: Anmäl ditt intresse på matjobb.se
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Fokuskurser inom  
djurhållning

Kosignaler, förbättra  
ditt djuröga
Här är kursen för dig som 
vill förbättra ditt ”djuröga” 
och använda dig av kornas 
egna signaler för att anpassa 
djurmiljön och skötsel utifrån 
kornas behov. 

Vi går bland annat igenom 
vad djurbaserade mått är och 
hur dessa hänger ihop med 
kosignaler, enklare metodik 
för djurobservationer, de 
viktigaste kosignalerna och 
vad de betyder för kornas 
välbefinnande och produktion. 
Du får också veta hur du kan 
göra förändringar i stallet 
utifrån vad korna signalerar.

Pris: 950 kr/medlemmar i LRF och LI. 
Icke-medlem: 1 450 kr.
Kursdatum: 4 november.
Tid: kl. 10.00-14.30.
Sista anmälningsdag: 18 oktober.

Utfodring mjölkproduktion
Kursen ger dig grundläggande 
kunskap kring foderstatens 
byggstenar, olika fodermedel, 
utfodringssystem och 
strategier. Vi blandar 

faktabaserad teori med 
praktiska exempel och 
genomför även några enklare 
övningsuppgifter tillsammans.

Pris: 950 kr/medlemmar i LRF och LI. 
Icke-medlem: 1 450 kr.
Kursdatum: 7 december.
Tid: kl. 10.00-14.30.
Sista anmälningsdag: 20 november.

Utfodring ungnötsproduktion
Kursen ger dig grundläggande 
kunskap kring foderstatens 
byggstenar, olika fodermedel, 
utfodringssystem och strategier. 
Vi blandar faktabaserad teori 
med praktiska exempel och 
genomför även några enklare 
övningsuppgifter tillsammans.

Pris: 950 kr/medlemmar i LRF och LI. 
Icke-medlem: 1 450 kr.
Kursdatum: Anmäl ditt intresse på matjobb.se

Kon kring kalvning
Vi tar upp grundläggande 
kunskap och den senaste 
forskningen kring utfodring och 
skötsel av kon från sinläggning 
till dagarna efter kalvning. 

Vi går igenom vad ni på 
gårdsnivå kan göra för att 
förebygga problem under 
tiden runt kalvning och för att 
få friska och starka kor som 
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har hög avkastning och jämna 
laktationskurvor. Under dagen 
blandar vi faktabaserad teori 
med praktiska exempel.

Pris: 950 kr/medlemmar i LRF och LI. 
Icke-medlem: 1 450 kr.
Kursdatum: Anmäl ditt intresse på matjobb.se

Juverhälsa mjölkkor
Kursen ger dig grundläggande 
kunskap kring juverhälsa, 
mjölkkons olika perioder 
under laktationen och vad 
man bör fokusera på för att 
strategiskt hålla celltalet nere. 
Vi tar upp senaste nytt från 
juverhälsoforskningen och 
blandar faktabaserad teori med 
praktiska exempel.

Pris: 950 kr/medlemmar i LRF och LI. 
Icke-medlem: 1 450 kr.
Kursdatum: 11 oktober.
Tid: kl. 10.00-14.30.
Sista anmälningsdag: 24 september.

Fruktsamhet mjölkproduktion, 
brunst och semin
En teoretisk utbildning i hur 
man arbetar med mjölkkors 
fruktsamhet och avel, både 
historiskt och i dag. Under 
kursen går vi bland annat 
igenom: kons normala 
könsfunktioner för att lättare 
upptäcka brunstiga djur och 

inseminera vid rätt tidpunkt. 
Vi informerar om användbara 
tekniska hjälpmedel och 
ger exempel på nyckeltal 
för att följa besättningens 
fruktsamhetsresultat.

Pris: 950 kr/medlemmar i LRF och LI. 
Icke-medlem: 1 450 kr.
Kursdatum: 26 november.
Tid: kl. 10.00-14.30.
Sista anmälningsdag: 9 november.

Kalv, första månaderna
Det här är kursen för dig som 
vill fräscha upp dina kunskaper 
om kalvskötsel och kalvhälsa. 
Du får grundläggande kunskap 
kring skötsel, inhysning och 
utfodring under kalvens första 
levnadsmånader blandat med 
senaste nytt från forskningen 
på området.

Vi går bland annat igenom 
skötsel av den nyfödda kalven, 
val av fodermedel, mjölkmängd, 
avvänjning, hygien och 
sjukdomar. Faktabaserad teori 
varvas med praktiska tips.

Pris: 950 kr/medlemmar i LRF och LI. 
Icke-medlem: 1 450 kr.
Kursdatum: Anmäl ditt intresse på matjobb.se



Följ oss på webben och i 
sociala medier!
På matjobb.se hittar du mer information 
om projektet och våra erbjudanden: 
företagsanalys, kompetensutveckling 
och kompetenssäkring samt stöd vid 
rekrytering. Där kan du också boka dig 
på alla våra kurser och utbildningar samt 
anmäla dig till vårt nyhetsbrev, så får du 
kontinuerlig information om vad som 
händer i projektet Mer mat – fler jobb.

Vi finns också på Facebook, LinkedIn och 
Instagram.

Mer mat – fler jobb är ett initiativ från


