
 
 
  

Kandidatuppsats 15 hp 
Företagsekonomiska institutionen 
Uppsala universitet 
VT 2017 
 

Datum för inlämning:  2017-06-05 

André Lerdell 
Karl Leife 
 
Handledare:  Anna Bengtson 

Framtidens mathandel – 
En studie om direktförsäljning av mat från producent till 
konsument 



 2 

Sammandrag  
Under det senaste decenniet har det skett en förändring hos matkonsumenter i västvärlden. De 

aspekter som matkonsumenter tidigare fann relevanta har idag ersatts av nya, såsom att mat 

ska vara närproducerad, krav-märkt och hålla god kvalité. Effekten har blivit att det växt fram 

nya sätt att handla mat på som uppfyller dessa attribut. Ett koncept är Community Supported 

Agriculture (CSA), vilket i modern form innebär att privatpersoner och kommersiella aktörer 

kan köpa matvaror i form av direktförsäljning från lantbruk. Den här uppsatsen undersöker ett 

svenskt lantbruk vilket upprättat en direktförsäljning som en entreprenöriell sidoverksamhet 

till sitt traditionella lantbruk. Mer specifikt undersöks vilka värden som skapas för lantbrukets 

produkt, organisation, produktionsanläggningar och affärsrelationer, samt på vilka sätt 

resurserna hos några utvalda kunder till direktförsäljningen påverkas. Uppsatsen kommer 

fram till att nya värden skapas för lantbruket tack vare att det kan ta ut ett högre slaktpris 

genom direktförsäljning och att det skapar en närmare relation till sina kunder jämfört med i 

det traditionella lantbruket. Kunderna får tillgång till köttvaror med bättre kvalité tack vare 

direktförsäljningen, men behöver vara mer flexibla som organisation för att hantera 

lantbrukets produkter och dess leveransfrekvens.  

 

Nyckelord: CSA, lantbruk, direktförsäljning, entreprenörskap, resursanalys, gränssnitt 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Lantbruk uppfattas ofta som en bransch som präglas av lågteknologiska lösningar (USDA, 

2010). De här lantbruken domineras av mindre familjeägda gårdar som fokuserar på att 

förbättra den befintliga verksamheten snarare än att skapa nya lösningar. Under det senaste 

decenniet har dock situationen förändrats drastiskt på grund av ekonomisk liberalisering, 

minskat skydd av lantbruksmarknaden och ett samhälle som blir allt mer medvetet om vad 

det konsumerar (USDA, 2010). Konsekvensen blir att svenska lantbruk i större utsträckning 

måste anpassa sig till trender på marknaden. Trenderna kan exempelvis vara förändrade 

kundvanor, striktare miljöregleringar, nya krav för produktkvalitet, matsäkerhet och 

hållbarhet. Förändringarna som skett har skapat möjlighet för nya aktörer och entreprenöriella 

aktiviteter i lantbruket (Lans et al. 2013).  

 

Ett innovativt koncept som växt fram för att möta konsumenternas efterfrågan av livsmedel i 

utvecklade länder är Community Supported Agriculture (CSA) (Bougherara, Grolleau & 

Mzoughi, 2009). CSA är ett relativt nytt koncept som vunnit sympati och spridning i USA. 

Konceptet introducerades först i mitten på 80-talet, med sina rötter från Tyskland och 

Schweiz (Cooley & Lass, 1998). Då CSA introducerades fungerade det som ett 

prenumerationssystem där producenter och konsumenter ömsesidigt delade risk och belöning 

genom att konsumenter fick köpa andelar av den årliga produktionen hos en producent. 

Grundtanken är att CSA ska främja direktkontakt mellan producenter och konsumenter där de 

i symbios kan leva, lära och anpassa sig för varandra (Bougherara, Grolleau & Mzoughi, 

2009). CSA-prenumerationer har på senare tid blivit ett nyckelmoment i lokal produktion och 

på många vis ses det nu som en producent-till-matbords rörelse. CSA bringar fördelar till 

båda parterna i samarbetet. Producenter får ett ekonomiskt stöd i form ett högre slaktpris 

jämfört med försäljningarna till grossister, och konsumenterna får tillgång till varor med 

högre kvalité och med mindre miljöpåverkan än liknande varor från livsmedelsbutiker 

(Sproul & Kropp, 2015). CSA är vad Kelvin (1994) kallar "en dynamisk social interaktion" 

och omfattar ekonomiska, sociala och miljömässiga principer som utmanar deltagarna att 

omvärdera sin gemenskap, sitt matsystem och sin roll. CSA är således ett nytt alternativ att se 

förhållandet mellan producenter och konsumenter i dagens industrialiserade matsystem. CSA 
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bidrar inte bara till att upprätthålla lönsamhet hos enskilda gårdar, utan konceptet har också 

potential att ge ett betydande bidrag till att vitalisera jordbruket. (Colley & Lass, 1998).  

1.2 CSA som entreprenörskap i Sverige 

Det moderna CSA-konceptet har idag spridit sig till Sverige och ett fåtal gårdar har börjat 

anamma samma koncept (Wejdmark et al., 2015). Det är tydligt att trenden bland svenska 

producenter är att använda sig utav ett CSA-koncept som är mindre användarcentrerad och 

som istället liknar en vanlig direktförsäljningsverksamhet av matvaror. Konceptet har haft 

stor betydelse då det hjälpt lantbruken att tänka entreprenöriellt och se sina produkter på ett 

nytt sätt. Intresset av att ha aktiva medlemmar som hjälper till i produktionen har minskat och 

tjänsten som producenterna erbjuder liknar mer en kanal för konsumenter att handla mat, likt 

en vanlig matvaruhandel. Det gör det intressant att titta på ett svenskt lantbruk som bedriver 

direktförsäljning av matvaror som entreprenöriella aktiviteter och se hur producenten lyckats 

använda och skapa värde med sina resurser tack vare inrättande av deras entreprenöriella 

aktiviteter som ett komplement till den traditionella verksamheten1 (Ernst, 2013). Hargs Bruk 

är ett av dessa lantbruk som startat ett modernt CSA-koncept, det vill säga en 

direktförsäljningsverksamhet. Genom direktförsäljningen kan privatpersoner och 

kommersiella aktörer, såsom restauranger, handla krav-märkta och närodlade köttvaror av 

lantbruket på ett sätt som inte är möjligt i en vanlig livsmedelsaffär eller hos en grossist.  

1.3 Problematisering  

I forskning som behandlar entreprenörskap inom lantbruk har det skett en tydlig förändring, 

från att diskutera traditionellt jordbruk till direktförsäljning (Ertmańska, 2015). Ertmańska 

(2015) menar att en ny övergång till certifierad ekologisk produktion, lokala 

livsmedelsförsörjningskedjor och nya konsument-producent relationer ligger i fokus. En 

lovande strategi som främjar en hållbar och lokal produktion är således direktförsäljning. 

Vidare skriver Ertmańska (2015) om hur tidigare forskning fokuserat på intensivt industriellt 

lantbruk och centraliserade livsmedelsbranscher. Utgångspunkten var ofta att CSA skulle 

främja diversifierad produktion med närmare förbindelser och solidaritet mellan bönder och 

konsumenter. En sådan form av hållbar konsumtion hänför sig till konsumentbeteende, 

                                                
1 Traditionellt lantbruk avser den verksamhet där producenten föder upp djur som slaktas där produkten senare 
skickas till grossist och säljs vidare till matvaruhandeln. 
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förändringar i kvalitet och en attitydförändring som blivit mer ekocentriskt än egocentriskt 

(Ertmańska, 2015).  

 

Under det senaste seklet har industrialiseringen förändrat industrin i allmänhet och 

människans levnadssätt i synnerhet. I många av de industrialiserade länderna har de flesta 

hushåll enkel tillgång till livsmedel i större kvantiteter med kontrollerbara egenskaper 

(Caswell & Modjuszka, 1996; Caswell & Grolleau, 2007). Det medför att de i högre grad kan 

fokusera på mindre påtagliga dimensioner som livsmedelssäkerhet och hälsa, exempelvis 

genom att välja produkter med högst frånvaro av bekämpningsmedel. En liknande dimension 

är de geografiska och sociala affiniteter som kan spela en större roll i hur konsumenter väljer 

en producent genom att stödja lokalproducerat eller småproducenter (Caswell & Modjuszka, 

1996; Caswell & Grolleau, 2007). Detta synsätt har inneburit att lantbrukssektorn upplevt 

stora förändringar det senaste decenniet. Efterfrågan på lantbruksprodukter förändras i form 

av ett ökat antal grossister och mer komplexa mönster av slutkundspreferenser. Det har gjort 

att det har varit nödvändigt att utveckla sofistikerade marknadsdrivna strategier. Många 

lantbrukare har haft problem med att anpassa sig till dessa förändringar. Dessutom har 

lantbrukets förmåga och benägenhet att engagera sig i entreprenöriella aktiviteter inneburit att 

flertalet olika lösningar blivit uppenbara för att möta förändringarna inom branschen 

(Ferguson et al. 2011, 1). Frågan är intressant då det visats att lantbruket skapar sig bättre 

förutsättningar att långsiktigt vara livsduglig. Genom att bedriva en diversifieras verksamhet 

blir den ekonomiska situationen för lantbruket bättre (Hansson et al. 2015, 411).  

 

Lantbruk som engagerat sig i entreprenöriella aktiviteter utnyttjar enligt Fergusson (2011) 

ofta sina befintliga resurser effektivt och hittar dessutom nya möjligheter att skapa värde för 

dem. Det är därför intressant att studera ett lantbruks resurser för att få en bra bild över hur ett 

företags resurser fungerar inom organisationen, samt hur organisationens resurser interagerar 

med andra organisationer när lantbruket engagerar sig i entreprenöriella aktiviteter. En 

modell som används för att analysera detta är 4R-modellen (Waluszewski & Håkansson, 

2007). Modellen utgår från att värdet av en resurs, både mänsklig och materiell, inte beror på 

hur den används som en självständig resurs, oberoende av hur den används och kombineras 

med andra resurser. Istället antas att det som skapar värde för en resurs är hur den kombineras 

över organisatoriska och teknologiska gränser (Waluszewski & Håkansson, 2007). 

Svårigheterna att skapa värde för en resurs har bidragit till att man inom lantbruket valt att 

engagera sig mer i entreprenöriella aktiviteter. Därför har exempelvis resursanalyser blivit en 
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populär metod bland lantbrukare. Skapandet av värde för resurser har länge ansetts utgöra en 

grundläggande faktor för all marknadsaktivitet, och en effektiv källa till konkurrensfördelar 

för att främja vinsttillväxt och säkerställa långsiktig framgång (Woodruff, 1997; Maas & 

Graf, 2008).  

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utröna vilka förändringar som uppstår för ett svenskt lantbruks 

resurser när de går ifrån ett tätt samarbete med livsmedelsgrossister till en 

direktförsäljningsverksamhet mot slutkonsumenter. Uppsatsen ska således undersöka hur ett 

lantbruk bedriver entreprenörskap och med hjälp av 4R-modellen analysera lantbrukets 

resurser för att ta reda på vilka värden som skapas eller förändras för deras produkter, 

produktionsanläggningar, organisation och affärsrelationer. Syftet är även att undersöka hur 

verksamhetsförändringen hos lantbruket påverkar resurserna på användarsidan. Genom att 

förstå förändringen för både lantbruket och deras användare kan jämförelser mellan dem bana 

väg för intressanta analyser och slutsatser som behandlar hur de olika parterna påverkas. För 

att få insikt i hur ett lantbruk som bedriver både traditionell lantbruksverksamhet och 

innovativ direktförsäljningsverksamhet används lantbruksföretaget Hargs Bruk som 

fokalaktör. 

1.4.1 Frågeställningar 

Hur förändras resursvärdena hos ett lantbruk när de övergår från en traditionell 

verksamhet till direktförsäljning? 

 

Vilka resursvärden skapas eller förändras hos användarna av ett lantbruk som 

genomgår en sådan verksamhetsövergång?  
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2 Teori 

2.1 Entreprenörskap inom lantbruk 

Tidigare forskning har visat att lantbruk skapar sig bättre förutsättningar att långsiktigt finna 

sig i en god ekonomisk situation genom att bedriva en diversifierad verksamhet (Hansson et 

al. 2015, 411). Diversifiering inom lantbruk innefattar att utveckla nya verksamheter utanför 

det som kan kallas det traditionella lantbruket och fenomenet har blivit en allt mer vanlig 

affärsstrategi (Hansson et al., 2010). Utvecklingen av nya verksamheter används framförallt 

som ett komplement till det traditionella lantbruket, med syftet att de nya verksamheterna ska 

stärka lantbrukets ekonomiska position och generera nya arbetsmöjligheter i den lokala 

regionen (Rural Development Programme for Sweden, 2007–2013).  

 

Att diversifiera ett lantbruk med nya verksamheter innebär att lantbruket hittar nya 

användningsområden för olika resurser. Exempel på resurser är personal, faciliteter, redskap 

och mark, vilka tidigare använts för att producera mat i det traditionella lantbruket. Genom att 

hitta nya användningsområden, såsom lantbruksturism, uthyrning av stugor, 

entreprenörsarbete och att driva egen lantbrukshandel, skapas potential för lantbruksarbete 

och ett mer effektivt sätt att utnyttja resurser. Effekten blir även att den ekonomiska 

aktiviteten förbättras på landsbygden och därav har fenomenet kring diversifiering av 

lantbruk blivit ett intressant ämne inom forskningen (Ilbery, 1991). 

2.1.1 Lantbrukets struktur 

När utveckling av nya verksamheter hos lantbruk undersöks underlättar det att förstå 

skillnaden mellan olika strukturer som lantbruk utgår ifrån. Det finns lantbruk som fokuserar 

på att bevara huvudverksamheten som bedriver traditionellt lantbruk. Dess motpart är 

portfölj-ägare, vilket innebär att en eller flertalet separata verksamheter bedrivs utöver 

lantbruket. Ett koncept som är en blandning av de två är lantbruksentreprenörskap. En 

lantbruksentreprenör bedriver ett lantbruk som innefattar icke-traditionella aktiviteter utifrån 

ett traditionellt lantbruks perspektiv. Denna struktur att bedriva sin verksamhet på har som 

syfte att skapa en diversifiering gentemot ett traditionellt lantbruk som ska leda till att 

upptäcka, för dem, nya marknader (Ferguson et al. 2011, 22). 
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2.1.2 Motiv till entreprenörskap inom lantbruk 

Bönder som engagerar sig i entreprenörskap kan delas in i tre olika kategorier: bönder som är 

mångsysslare, bönder som utnyttjar sina resurser och portfölj-entreprenörer. Den första, 

mångsysslaren, definieras som en lantbrukare som startar nya verksamheter för att kunna 

fortsätta bedriva huvudverksamheten. Den andra utnyttjar sina resurser och har som mål att 

starta nya verksamheter för att dra fördel av nya möjligheter som uppstår. Den tredje och 

sista, portfölj-entreprenören, drivs av en stark entreprenörsanda som uttrycks i att ta sig an 

utmaningar och finner glädje i att skapa en hållbar verksamhet. Lantbrukens motivation 

bakom deras nystartade verksamhetsgrenar kan även delas upp i två kategorier: push- och 

pull-entreprenörskap. Skillnaden mellan dem är att push-entreprenörskapet uppstår på grund 

av ett missnöje med den nuvarande situationen, medans ett pull-entreprenörskap uppstår 

genom ett begär att ta sig an en möjlighet. En push-entreprenör behöver diversifiera sin 

verksamhet på grund av en bristande huvudverksamhet och pull-entreprenören expanderar sin 

verksamhet med en proaktiv strategi som ska generera framgångar i framtiden (Ferguson et 

al. 2011, 23). Sammanfattningsvis skapar aspekterna kring nystartade verksamheter hos 

lantbruk ett ramverk med två dimensioner: strukturen på lantbruket och motivationen hos 

lantbrukaren (entreprenören). Med struktur menas skillnaden mellan strukturellt 

diversifierade lantbruk och portfölj-struktur. Med motivationen menas lantbrukarens 

motivation att antingen bevara det traditionella lantbruket eller att försöka utforska 

uppdagade möjligheter (Ferguson et al. 2011, 23).  

2.1.3 Försiktigt entreprenörskap 

Historiskt har många lantbruk som engagerat sig i entreprenöriella aktiviteter bedrivit sina 

processer i en kontext som varit nära anknuten till deras existerande verksamhet, vilket bland 

annat inkluderar deras resurser. I flera av fallen visade lantbruken ett effektivt utnyttjande av 

deras befintliga resurser och där lantbruken hittat nya möjligheter att skapa värde genom att 

använda sina resurser på nya sätt. Den nya verksamheten har startats i liten skala för att 

minimera risk och påverkan på den existerande verksamheten. Konceptet för den nya 

verksamheten testas då samtidigt som produkten utvecklas och bekräftas på marknaden för att 

tillslut bli en viktig inkomstkälla för lantbruket. Sammanfattningsvis kan denna 

entreprenöriella process benämnas som ett “försiktigt entreprenörskap” (Ferguson et al. 2011, 

21). 
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2.2 4R-modellen 

Eftersom Fergusson et al. menar på att lantbruk som engagerat sig i entreprenörskap inom 

lantbruk hittat nya sätt att skapa värde hos deras befintliga resurser är det intressant att 

fokusera på hur resurserna har förändrats hos fokalaktören, Hargs Bruk, i den här 

undersökningen.  

 

Det är sättet som en resurs används som skapar dess syfte, och värdet som den genererar är en 

produkt av hur den kombineras med andra resurser inom en organisation. Det kan också vara 

inom samarbeten mellan organisationer eller med indirekta interaktioner bortom direkt 

synliga samarbeten (Waluszewski & Håkansson, 2007). Ett sätt att se detta fenomen på, är att 

säga att “ingen resurs är en ö” och att det därför är intressant att titta på interaktioner mellan 

olika resurser för att förstå värdet, konsumtionen, efterfrågan och utvecklingen av en resurs 

(Baraldi, 2001). 4R-modellen är ett verktyg som gör det möjligt att på ett tydligt sätt 

analysera interaktioner som sker mellan heterogena resurser oberoende av vilka 

organisationer som representeras. Modellen gör det möjligt att undersöka hur ett företags 

teknologiska och kommersiella lösningar har utvecklats och använts. Med hjälp av den är det 

även möjligt att kartlägga hur resurserna har utvecklats och förändrats. Resultaten av 

utvecklingen kan konkretiseras i vilken kunskap som har utvecklats och hur den använts för 

att göra affärsmässiga förändringar. Modellen utgår ifrån att ett företags teknologiska, 

ekonomiska och sociala funktioner är effekter av företagets interaktioner med andra företag, 

vilket innefattar relationer som sker på både lång och kort distans (Waluszewski & 

Håkansson, 2007). 

  

En undersökning med modellen angriper ett specifikt företag som anses vara en del av ett 

större nätverk och som har flertalet viktiga företagsmässiga relationer såsom leverantörer, 

kunder och andra organisationer. Alla företag är uppbyggda av vissa specifika resurser och 

4R-modellen analyserar fyra av dessa. Nämligen produkter, produktionsanläggningar, 

organisationen och affärsrelationer (Waluszewski & Håkansson, 2007). 

  

Produkter inkluderar alla olika typer att varor och tjänster som utbyts mellan 

företag. Exempelvis råmaterial, komponenter och färdiga produkter (Baraldi, 

2001). 
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Produktionsanläggningar är de redskap och faciliteter som används för att 

skapa produkter. Exempel på produktionsanläggningar är byggnader, 

maskiner och fordon (Baraldi, 2001). 

  

Organisationen innefattar resurser som kan hittas inom ett företag och som 

ska kunna interagera med andra resurser inom organisationen. Kompetent 

personal, organisationsstruktur och finansiella resurser är typiska exempel på 

detta (Baraldi, 2001). 

  

Affärsrelationer innefattar de band som skapas mellan två organisationer 

som över tid har ingått i samarbeten. Resursen i en affärsrelation är de 

strategiska verktyg som ett företag får tillgång till genom sitt nätverk, vilka 

används för att uppfylla sina mål. Exempel är samarbeten, lojalitet och avtal 

(Baraldi, 2001). 

  

De två förstnämnda, produkter och produktionsanläggningar, ses som de mer fysiska 

resurserna och de kombineras med varandra för att skapa olika tekniska system. De två 

sistnämnda, organisation och affärsrelationer, är de organisatoriska resurserna. De fyra 

resurstyperna utvecklas över tid och varje enskild resursutveckling påverkas av utvecklingen 

av de andra tre. Användningen av resurser i en organiserad värld betyder att om en resurs 

byts ut mot en annan kommer konflikter skapas inom resursnätverket och det leder till att 

flera relaterade resurser kommer att påverkas. När en ny resurs introduceras bryter den en 

komplex struktur som förfärdigats upp under lång tid och som inkluderar och samverkar med 

många andra olika resurser och organisationer (Waluszewski & Håkansson, 2007). 

2.3 Gränssnitt 

Gränssnitt är ett begrepp som i allmänhet beskriver utformningen av en viss förbindelse 

mellan olika objekt och hur de påverkar varandra. Alla resurser har gränssnitt som binder 

samman både fysiska och organisatoriska resurser och betydelsen av ett gränssnitts existens 

är en intressant aspekt vid analys av hur resurser inom en organisation interagerar 

(Waluszewski & Håkansson, 2007). Detta skapar ett verktyg som ämnar att undersöka hur ett 

gränssnitt påverkar resurser, hur fysiska resurser kan påverka varandra, samt hur fysiska 

resurser kan påverka organisatoriska resurser. På samma sätt undersöks hur organisatoriska 
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resurser påverkar varandra och hur de påverkar fysiska resurser. Till vilken grad kommer 

olika resurser att integreras? Dessa frågor är viktiga för att undersöka vilken kunskap som är 

relevant i en affärsverksamhet (Waluszewski & Håkansson, 2007). 

  

Hur gränssnitt framstår beror på hur både historiska och aktuella interaktionsprocesser med 

fysiska/tekniska och sociala/kommersiella resurser. Dessa interaktioner finns till för att lösa 

olika typer av problem och om nya sätt hittas för att kombinera resurser kan innovativa 

tillvägagångssätt skapas för att effektivisera användningen av resurserna.  Den här uppsatsen 

fokuserar på när en kombination av organisatoriska och fysiska resurser interagerar med 

varandra, det vill säga när en produkt möter en ny typ av affärsrelation (Waluszewski & 

Håkansson, 2007). 

 

 
Figur 1: Gränssnitt mellan fysiska och organisatoriska resurser 

  

Det finns fyra typer av gränssnitt mellan de fysiska och de organisatoriska resurserna 

(Waluszewski & Håkansson, 2007). Det första är gränssnittet mellan produkter och 

organisationen. Det andra är mellan produktionsanläggningar och organisationen. Det tredje 

är mellan produkter och affärsrelationer och det fjärde är mellan produktionsanläggningar 

och affärsrelationer. Gränssnittet mellan produkt och organisation innebär att en organisation 

har hittat en resurs som man är villig att använda sig utav. Organisationen vill därför sträva 

efter att lära sig mer om produkten, även om det inledningsvis inte är tydligt vilken kunskap 

som krävs. Produkten påverkar i sin tur även organisationen genom att den har ett fysiskt 

gränssnitt till andra produkter. En produkt kan kombineras med andra produkter där delar av 

den fokala produkten är relevant i skapandet av en ny eller förbättrad produkt. Det leder till 

att organisationen måste anpassa sig till den nya produkten.  
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Det andra gränssnittet mellan produktionsanläggningar och organisationen är viktigt även det, 

eftersom kunskapen som finns inom en organisation påverkar hur en produktionsanläggning 

används, hur den används i relation till andra produktionsanläggningar och vilka resurser som 

används i dem. Produktionsanläggningar är dock ofta beroende av ekonomiska investeringar 

från organisationen och det kan få organisationen att behöva ta strategiska beslut. 

Organisationen behöver ständigt utveckla sin kunskap för att kunna utföra åtgärder som 

effektiviserar produktionsanläggningar. Sammanfattningsvis, är gränssnitt 1 och 2 viktiga för 

organisationer för att på ett effektivt sätt förädla och utveckla resurser genom att utveckla 

dess gränssnitt.  Det är viktigt att ta i beaktning att en snävhet kan uppstå genom att utgå ifrån 

att organisationen är att kunskapskällan. Detta är tämligen begränsat då analyserna endast 

sker utifrån en organisations perspektiv. Om organisationen istället använder sig utav flera 

organisationer som kunskapsbas och får in fler perspektiv, ökar detta möjligheten att ta fram 

fler och mer diversifierade lösningar vilket behandlas i gränssnitt tre och fyra (Waluszewski 

& Håkansson, 2007). 

  

Den tredje typen är gränssnittet mellan produkter och affärsrelationer. En produkt är ofta en 

länk mellan två parter, exempelvis producent och konsument, vilka båda interagerar och 

formar produkten. Det leder till att kunskapen om produkten utvecklas gemensamt hos 

parterna i relationen. Exempelvis kan vissa egenskaper hos en produkt lättare upptäckas på 

användarsidan än hos producenten. Till stor del på grund av att en produkt inte nödvändigtvis 

alltid har det ändamål som producenten ämnade för den att ha. Konsumentens kunskap om 

produkten kan då överföras till producenten och tack vare denna relation ha positiv inverkan 

på hur produkten används och utvecklas. Relationen kan dock påverkas av hur produkten 

utvecklas. Om nya trender bland köparna uppkommer kan en säljare behöva ansluta sig till 

nya kunder för att utveckla sin kunskap om trenden, vilket kan innebära att relationen med de 

gamla kunderna kan komma att förändras (Waluszewski & Håkansson, 2007). 

  

Det fjärde och sista gränssnittet är mellan produktionsanläggningar och affärsrelationer. Detta 

gränssnitt grundar sig i att en relation mellan två parter utvecklats genom att parterna förenar 

sina aktiviteter, binder samman resurser och skapar ett tillförlitligt samarbete mellan dem. 

Genom att dessa länkar finns mellan parter i en relation kommer även 

produktionsanläggningarnas utveckling att influeras av hur olika relationer kommer fortgå. 

Kunskapen en organisation kan erhålla genom olika relationer kommer påverka beslut som 

har betydelse för produktionsanläggningarnas effektivitet och hur organisationen kan 
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använda det till sin fördel, oberoende av om anläggningen tillhör producent eller konsument. 

Produktionsanläggningen kan även påverka en affärsrelation. Om anläggningen fungerar som 

en viktig nod i ett nätverk, kommer aktörerna i nätverket samlas kring noden om den kan 

generera ekonomisk vinning (Waluszewski & Håkansson, 2007). 

 2.4 Analysmodell 

Studiens syfte är att undersöka hur ett lantbruk bedriver entreprenörskap och hur dess 

resurser förändras i den processen. Det är därför lämpligt att definiera på vilket sätt Hargs 

Bruk genomfört sitt entreprenörskap. Diversifiering inom lantbruk kan ske på olika sätt, med 

olika syften och utifrån olika förutsättningar. Teorierna om entreprenörskap inom lantbruk 

kan användas för att ge en övergripande förståelse i hur strukturen för lantbruk ser ut, 

motivationen för att starta direktförsäljning och på vilket sätt de startade direktförsäljningen. 

Teorierna kommer även ligga som underlag för att dra generella slutsatser om lantbruk i 

liknande situationer.  

 

Tidigare forskning som behandlar entreprenörskap inom lantbruk visar att resursernas 

förändring har varit en central del när nya verksamheter introducerats i ett lantbruk. 4R-

modellen används inledningsvis för att belysa hur de fyra resurserna produkter, 

produktionsanläggningar, affärsrelationer och organisation fungerar inom ett lantbruk i den 

traditionella verksamheten. Modellen används sedan för att definiera resurserna inom 

direktförsäljningsverksamheten, samt vilka effekter som uppstår för användarsidan när de får 

tillgång till direktförsäljning från ett lantbruk. Resultatet som erhålls från 4R-modellen 

kommer användas som underlag för att göra jämförelser i resursförändringarna från det att 

lantbruket startat en direktförsäljningsverksamhet. Sammanfattningsvis blir målet med 

analysen att undersöka hur resursvärden skapas eller förändras hos lantbruk vid en 

verksamhetsförändring, liksom att analysera gränssnitten mellan lantbrukets resurser och 

användarsidans resursförändringar vid samma verksamhetsförändring. Gränssnitten kommer 

ge en bild över hur de olika resurserna samverkar och om denna samverkan förändrats på 

grund av direktförsäljningen. 
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3 Metod 

3.1 Introduktion till metod 

Kvalitativa metoder är ett moment som lämpar sig för att utröna, upptäcka och förstå 

beskaffenheten eller egenskapen hos något. Varför en kvalitativ metod står till grund för den 

här uppsatsen är för att vi är intresserade av att försöka “upptäcka” vad det är som sker och 

hur det sker, snarare än att bestämma omfattningen av någonting som på förhand är bestämt 

(Lofland, 1971). För att på bästa sätt besvara uppsatsens syfte användes således en kvalitativ 

metod för att analysera ett lantbruks resurser som ingår i 4R-modellen. Avsikten var även att 

skapa en djupgående redogörelse för hur resursvärden förändras när ett lantbruk övergår från 

en traditionell försäljning mot en direktförsäljningsverksamhet. För att analysera resurser 

valde vi även att undersöka de gränssnitt som förekommer i detta fall. Relationer och 

processer inom nätverk hänger samman med varandra i ett gränssnitt. För att förklara varför 

saker inträffar och förhåller sig som de gör inom falltsudieobjektets nätverk var det 

nödvändigt att förstå hur 4R-resurserna interagerar med varandra (Denscombe, 2016). 

 

Då studien kräver en förståelse för lantbruksverksamheter användes en explorativ kvalitativ 

undersökning. Saunders et al (2009) menar att den främsta anledningen till metodvalet är för 

att inte gå miste om detaljrika fakta som är utmärkande för studien och dess studieobjekt. För 

att följa den metoden har fokus legat på att samla in information som berör studieobjektet. Då 

ett specifikt fall undersöks med ett övergripande ämne som behandlar entreprenörskap inom 

lantbruk valde vi ut tre kunder, två privatkunder och en kommersiell kund som exemplifierar 

Hargs Bruks kundbas.  

3.2 Val av studie 

För att få en helhetsbild och en tydlig identitet som tillåter en djupgående undersökning 

ansågs en fallstudie var det bästa alternativet för att ge de bästa förutsättningarna för den 

kvalitativa metoden som tillämpas. Fallstudien motiveras av att den fungerar bra i 

sammanhanget, då studien om ett lantbruk snarare har ett holistiskt perspektiv än undersöker 

enstaka faktorer som sker. Att använda en fallstudie som tillvägagångssätt gjorde det möjligt 

att, som ovan beskrivet, gå in på djupet i situationen. Detta i sig underlättade därmed att 
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beskriva saker i detalj samt jämföra resurser mellan lantbruket och andra aktörer i nätverket. 

Grundläggande för uppsatsen var också det faktum att studien används för att förstå de 

underliggande orsakerna till det som har observerats (Denscombe, 2016). Vi anser att en 

fallstudie som används på ovannämnda sätt kommer vara fördelaktig när vi drar slutsatser om 

de rådande omständigheterna i fallet och därmed underlätta besvarandet av frågeställningen.  

3.3 Val av studieobjekt 

Valet att använda Hargs Bruk som primärt studieobjekt motiveras med att det har särdrag 

som är relevanta för de praktiska problem och de teoretiska frågor som ämnas att besvaras. 

Hargs Bruk är ett stort och anrikt lantbruksföretag med viltvård, som både bedriver en 

traditionell lantbruksverksamhet där de levererar varor till grossister, samt en innovativ 

verksamhet som innefattar direktförsäljning till slutkonsumenter. I och med att de bedriver 

dessa två verksamheter ges möjligheten att analysera deras nätverk kopplat till de fyra 

resurserna i 4R-modellen för både deras traditionella verksamhet och 

direktförsäljningsverksamheten. Ovan var ett avgörande kriterium i vårt val av studieobjekt 

samt i utformningen av vår fallstudie.  

 

Då Hargs Bruk har flera intressanta kunder i direktförsäljningsverksamheten ansåg vi det vara 

lämpligt att undersöka några av dem. Den främsta anledningen till att undersöka några kunder 

var för att få en rättvis bild av hur resursförändringen påverkar användarsidan och dess 

resurser. Genom Simone Beck-Friis, marknadsansvarig på Hargs Bruk fick vi kontakt med en 

kommersiell kund, Sjökrogen i Östhammar samt två privatkonsumenter, Max Almgren och 

Karl-Johan Löfstrand, vilka utgör exempel ur den befintliga kundbasen. 

3.4 Datainsamling 

Insamling av data till denna uppsats kommer främst från den ovannämnda kvalitativa studien 

där vi intervjuat nyckelpersoner hos Hargs Bruk. För att få en så rättvis bild som möjligt hade 

vi för avsikt att kontakta dels en person med god insyn i lantbrukets affärsverksamhet och 

djupgående kunskaper om dess relationer med kunder och andra aktörer i nätverket, dels en 

person med vetskap om produktionsanläggningar, varor som produceras och vilka interna och 

externa aktiviteter som bedrivs för att utveckla verksamheten. Utifrån ovan valde vi att 

intervjua två personer med ansvar för marknad och produktion. En stor del av 
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datainsamlingen kommer från alla intervjuer som genomförts löpande under arbetets gång. 

Sekundärdata användes för de mer faktabaserade avsnitten om exempelvis hur CSA-

konceptet fungerar.  

3.5 Pilotintervju 

I förberedande syfte for undersökningen genomfördes en pilotintervju med Alexandra 

Waluszewski, professor in sita vid Ekonomisk-historiska institutionen, den 21 november 2016 

på̊ Ekonomihus i Uppsala. Intervjun genomfördes för att i ett tidigt skede och inför 

kommande intervjuer få feedback gällande valda teorier och metoder, samt kunskap om 

vilken slags information som fanns att tillgå och eventuella begränsningar. Som resultat av 

denna intervju erhölls hjälp med relevant litteratur som behandlar teorin. Efter diskussion om 

teorier kring studiens ämne kunde därefter studiens analysmodell tydliggöras och 

intervjufrågor kunde formuleras enligt relevanta begrepp och faktorer. Under intervjun insåg 

vi även att för att omsluta hela teorin var vi tvungna att utöka intervjuomfånget och få med 

data från Hargs Bruks kunder. 

3.6 Intervjuupplägg 

För att på bästa sätt besvara frågorna i uppsatsen, liksom fånga in alla dimensioner som 

analysmodellen och teoridelen presenterar konstruerades intervjufrågor till varje 

intervjuobjekt med hänsyn till valda teori- och analysbegrepp. För att vara så dynamisk som 

möjligt författades intervjufrågorna även specifikt för varje intervjuobjekt för att säkerställa 

att relevant data insamlades. De intervjuer som används som informationsutvinning har varit 

semistrukturerade, vilket innebär att vi på förhand hade en uppfattning om vilka typer av 

frågor som vi ville ha besvarade. Ordningsföljden för frågorna var förutbestämda. Som 

intervjuare hade vi även möjligheten att utveckla, anpassa och följa upp vad som kunde vara 

ändamålsenligt för situationen och för det centrala syftet med undersökningen. Under våra 

intervjuer utvecklades frågor och svar delvis som en följ av tidigare frågor och svar. Detta har 

ibland beskrivits som en vägledd konversation (Svensson & Starrin, 1996). Vi såg därför till 

att vara uppmärksamma och fantasirika då kvalitativa intervjuer kan vara oförutsägbara och 

under en intervju kan många överraskningar uppstå (Svensson & Starrin, 1996; Saunders et 

al, 2009). Vi hade således en grundstruktur som vi utgick ifrån inför varje intervju men det 
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krävdes även att vi som intervjuare vara beredda på att anpassa strukturen efter 

intervjusituationen (Saunders et al, 2009). 

  

Målet med intervjuerna var att använda öppna frågor och ett öppet klimat för att erhålla 

spontan information om företeelser och tillvägagångssätt. Trots öppenheten, skulle frågorna 

på ett eller annat sätt skulle ha en bestämd riktning. En modell tillämpades där vi bad 

respondenten att rekonstruera ett scenario eller en betydelsefull del av en erfarenhet. Detta 

följdes även upp genom att på vissa områden gå in mer koncentrerat på detaljer. Valet av 

intervjupersoner föll sig ganska så naturligt. Tanken var att täcka ett stort område och få 

information om de fyra resurserna från olika aktörers synvinklar.  

 

 

Intervjuperson Befattning eller 
arbete 

Typ av 
intervju 

Datum Tid 

Simone Beck-Friis Marknadschef Personlig 
intervju 

170124 60 
min 

Jakob Tuvesson Lantbruksansvarig Personlig 
intervju 

170124 60 
min 

Ann Bergström Ägare av 
restaurangen 
Sjökrogen 

Personlig 
intervju 

170308 60 
min 

Karl-Johan Löfstrand Student Personlig 
intervju 

170404 30 
min 

Max Almgren Ekonom Personlig 
intervju 

170410 30 
min 

 

Beck-Friis, arvtagerska och marknadsansvarig på Hargs Bruk bistod oss med all information 

rörande verksamheten och hur den är utformad. Genom att intervjua Beck-Friis fick vi en god 

inblick i företagets historia men också övergripande fakta rörande verksamheten och deras 

marknadsstrategier. Genom Beck-Friis fick vi även kontakt med Jakob Tuvesson som är 

lantbruksansvarig. Tuvesson bistod oss med fakta gällande lantbruksverksamheten, vilken var 

var nödvändig för att analysera Hargs Bruks resurser. Ser man till 4R-modellen kunde 

intervjuobjekten täcka i stort sett alla delar som vi var ute efter. 
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För att bidra till en god kvalitetssäkring genomfördes kvalitativa intervjuer med både 

Tuvesson och Beck-Friis på Hargs Bruk. Den främsta anledningen till metodvalet var för att 

översätta insamlade data till de frågeområden som fenomenet i uppsatsen berörs av.  Vi 

började med att skapa oss en god uppfattning om hur deras nätverk ser ut för både deras 

traditionella lantbruk samt direktförsäljningsverksamheten. Målet med intervjuerna var 

således att finna de förändringar som Hargs Bruk har genomgått för att lyckas med 

direktförsäljningen och utröna om förändringarna skapat värde för någon eller flera av de fyra 

resurserna.  

3.7 Operationalisering 

För att säkerställa att relevant information samlas in har utformningen av intervjufrågor utgått 

ifrån de fyra resurstyperna i 4R-modellen och gränssnitten mellan dem. Frågor utformades 

med målet att erhålla information kring verksamheten samt utmaningar och förbättringar som 

olika delar av verksamheten stått inför. Med information om resurserna som grund kunde 

sedan frågor ställas kring hur resurserna samverkar och påverkar varandra inom 

verksamheten med målet att kunna identifiera relevanta aspekter av olika gränssnitt inom 

verksamheten. Genom en grundlig empirisk undersökning av värden och utmaningar som 

intervjuobjektens verksamhet tagit del av tack vare upprättandet Hargs Bruks 

direktförsäljning kan en undersökning av effekterna av direktförsäljningen genomföras. Det 

gäller för intervjuerna av representanter på hargs Bruk och representanter för Hargs Bruks 

kunder.  

3.8 Forskningsetik vid intervjuer 

För oss var det väldigt viktigt att inför samtliga intervjuer på ett kort och koncist sätt 

sammanfatta studiens syfte, samt informera intervjuobjektet att deltagandet var frivilligt och 

att de hade rätt att avbryta sin medverkan med omedelbart (jmf. Vetenskapsrådet, 2002). Alla 

studieobjekt fick tillsammans med kallelse genom mail ta del av intervjufrågorna en vecka 

innan utsatt mötestid. Detta för att i bästa fall förhindra, om inte minska den maktsymmetri 

som kan uppstå vid kvalitativa forskningsintervjuer då intervjuarna oftast är mer pålästa och 

förberedda än intervjuobjektet (Saunders et al, 2009). 
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Standardförfarande under intervjuerna var att som regel alltid vara närvarande båda två, för 

att i efterhand kunna komplettera och diskutera varandras skildring av intervjun. Alla 

intervjuer spelades in i samtycke med studieobjektet, och den intervjuade informerades om 

att materialet endast skulle användas av oss som underlag för undersökningen. 

3.9 Sekundärkällor 

Innan uppsatsämnet hade formats till något som var tillräckligt generellt för att undersökas så 

bestod större delen av tiden att läsa och granska forskningspublikationer och annat material. 

Anledningen till det var främst att hitta ett intressant ämne som vi var tillräckligt pålästa om. 

Då studien även omfattar CSA var det av relevans att se över de grundläggande principerna 

hos fenomenet. Forskningspublikationerna som omfattar ämnet CSA har bearbetats för att få 

en så rättvis och oberoende bild som möjligt av konceptet och dess användare. 

Publikationerna har inhämtats från Uppsalas digitala universitetsbibliotek. Sekundärkällorna 

står till grund för större delarna av kapitel 1, men återfinns även i empiriavsnittet som 

behandlar just CSA och direktförsäljning.  

3.10 Databearbetning 

För att underlätta bearbetningen av allt intervjumaterial så transkriberades inspelningarna 

noggrant direkt efter utförd intervju. Under transkriberingen var vi noggranna med ordval då 

det i undersökningen var viktigt att inte bara återberätta vad intervjuobjektet sade, utan även 

på det sättet som det framfördes (Saunders et al, 2009). Varför transkriberingen utfördes 

direkt efter genomförd intervju motiverades främst genom att rent tidsmässigt ha möjlighet 

att transkribera det på ett noggrant sätt men också för att ha intervjun så färsk som möjligt för 

att undvika att förbise detaljer som kunde påverka innehållet. Det var även viktigt att 

reflektera huruvida innehållet i intervjun stod i linje med undersökningens kontext samt hur 

den fortsatta datainsamlingen kunde bearbetas för att hålla den riktning som var 

ändamålsmässig och följde de teman som varje intervju var avsedd att behandla (Saunders et 

al, 2009). Intervjupersonerna har alltid haft tillgång till allt material efter avslutat intervju för 

att vara förmögna att ingripa om saker presenterats fel. När alla intervjuer samt 

transkriberingar var genomförda och nedskrivna fick intervjuobjektet chans att kommentera 

vår tolkning. Den främsta motiveringen till det var för att få så korrekt fakta som möjligt, 

både för vår och intervjuobjektets skull. Till sist kunde intervjuerna ställas mot varandra för 



 22 

att analyseras med hjälp av undersökningens analysmodell för att identifiera, ifrågasätta eller 

fastställa de centrala teman. 

3.11 Studiens trovärdighet 

Validitet och reliabilitet är två återkommande begrepp för att påvisa studiens trovärdighet och 

sedermera kvalitet. För hög reliabilitet söker man efter vad som kallas ett “konstant objekt” 

(Svensson et al, 1996). Intervjuobjektet kan exempelvis vid olika tillfällen ha olika 

sinnestillstånd som kan påverka vilka svar som avges. I all synnerhet på den typ av tema som 

studeras vid kvalitativa metoder. Då den här studien ämnar undersöka vilka mervärden och 

resursförändringar som skapas genom att tillämpa ett nytt koncept, anser vi att 

sinnestillståndet inte hade så stor påverkan på svaren i detta fall i jämförelse med andra 

studier. Därför kan ofta reliabilitet ses i sitt sammanhang och borde oftast bedömas utifrån 

den situation som råder vi intervjutillfället. Identiska frågor kan därför i den här studien ses 

som reliabla även om svaren skiljer sig åt mellan två intervjutillfällen (Svensson et al, 1996). 

Således kan reliabilitet få en innebörd som närmar sig den man ger validiteten i kvalitativa 

studier. Det är av betydelse, och det finns dessutom en motivering till varför vi använt oss av 

Hargs Bruk som vi konstaterade i Val av studieobjekt. Hargs Bruk är ett anrikt företag som 

över 300 år bedrivit ett etablerad skog-och lantbruk, vilket är en tydlig indikation på att 

företaget på ett innovativt sätt lyckats överleva flera stora förändringar som skett.  

  

Under intervjuerna är det vi som haft rollen som intervjuare, vilket kan komma att påverka 

resultatet. Bryman (2011) beskriver att attribut hos intervjuare som exempelvis ålder, kön 

men även personlighet kan vara av betydelse för studien. Det är svårt att uttala sig om 

huruvida intervjuobjekten är bekväma vid ett intervjutillfälle. I de fall där detta är ett problem 

kan det skapa svårigheter att från fram djupare information och ett personligt engagemang 

från respondenten som kan gynna studien.  Ett liknande problem kan vara att vi själva är 

studenter och inte har några större erfarenheter gällande intervjutekniker eller andra verktyg 

när omfattande intervjuer genomförs för en studie. Därför har vi på sätt och vis varit tvungna 

att vara medvetna om sättet vi interagerar med intervjuobjektet och varit extra 

uppmärksamma på signaler från dem. 
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4 Empiri 

4.1 Hargs Bruk 

Hargs Bruk är ett företag vars historia sträcker sig tillbaka till 1600-talet. 1668 fick de sina 

första bruksprivilegier och från den tidpunkten fram till år 1920 bestod verksamheten av 

järnbruk som delägare i Dannemora gruvor. En stor andel av den mark som Hargs Bruk ägde 

då bestod utav skog som utnyttjades för att driva de hamrar som bröt järnmalm på bruket. År 

1920 slutade Hargs Bruk att bryta järnmalm och järnbruksverksamheten upphörde. Fram till 

1960-talet har den primära verksamheten varit skogsbruk och det var inte först efter år 1960 

som lantbruket blev en betydande del av Hargs Bruks verksamhet. Istället för att bedriva allt 

lantbruk internt inom företaget, arrenderades i stort sett all deras lantbruksmark ut till externa 

parter som bedrev lantbruk på marken. Den strategin förblev fram till år 2013 då de tog in all 

lantbruksmark för att istället bedriva lantbruket i egen regi och då tillsatte de även 

heltidsanställda för att ansvara för lantbruksverksamheten. Det är en av de större förändringar 

som skett i verksamheten i modern tid och effekten har blivit att verksamheten går 

ekonomiskt sett bättre idag än tidigare. Idag äger Hargs Bruk 23 000 hektar landareal och c:a 

4500 hektar vatten. 1500 hektar är betes- och åkermark, varav 1300 hektar bedrivs i egen regi 

och 200 hektar arrenderas ut. Djurpopulationen består av cirka 300 dikor, 120–130 

kvigkalvar och drygt 140 rekryteringsdjur2 (Tuvesson, 2017). Dikor är kor som kalven får dia 

på istället för att producenten tar vara på mjölken (LRF). Strategin som Hargs Bruk använder 

för sitt lantbruk är att behålla kvigkalvar och sälja av tjurkalvar3 efter att de är 6–7 månader 

gamla. Dikorbesättningen som Hargs Bruk äger är bland de större i Sverige (Tuvesson, 

2017). 

 

Fler konsumenter har på senare tid blivit alltmer miljömedvetna och förhållandet mellan 

producenter och konsumenter har därav utvecklats i dagens industrialiserade matsystem 

(Sveriges Konsumenter). Direktförsäljning har blivit ett tillvägagångssätt som 

matproducenter börjat använda sig utav eller inkorporera i befintlig verksamhet, vilket Hargs 

Bruk är ett exempel på. Fördelen med att bedriva direktförsäljning i egen regi är att det finns 

en större potentiell ekonomisk vinning (Beck-Friis, 2017). Dessutom erhålls ett större 

                                                
2 Tjurkalvar 
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utrymme för att påverka verksamheten mer, samt bedriva en långsiktig verksamhet där 

kundkontakt ligger i fokus. Utmaningen för ett lantbruk med egen produktion är att det 

innebär ett större ansvar jämfört med om man arrenderar ut eller använder sig utav grossister 

eller andra leverantörer i livsmedelskedjan. Med andra ord - det kräver ett stort intresse av 

lantbruk hos ägaren (Beck-Friis, 2017).  

 

Hargs Bruk ägs genom Hargs Bruk Aktiebolag som i sin tur ägs av Hargs Bruk Holding 

Aktiebolag. Från 2015:s årsredovisnings omsatte Hargs Bruks Aktiebolag 49 miljoner kronor, 

hade ett resultat på 7,5 miljoner kronor, 21% i vinstmarginal och tillgångar på 135 miljoner 

kronor. Holdingbolaget hade tillgångar på 370 miljoner kronor samma år, vilket är mer än en 

dubblering sedan år 2006 då de hade tillgångar på 145 miljoner kronor (Alla Bolag, 2017). 

4.2 Hargs Bruks traditionella lantbruk 

4.2.1 Produkter  

Produkterna från Hargs Bruk som säljs till grossist är framförallt nötkött från kviga, ungko 

och ko. Den stora efterfrågan på tjurkalvarna medför att de finns tillgängliga för försäljning 

redan vid 6-7 månaders ålder då de säljs som levande rekryteringsdjur. Således är det endast 

hondjur som slaktas och 90 % av köttet från Hargs Bruk skickas idag till grossist.  

 

På Hargs Bruk finns både kor och kvig- och tjurkalvar. Produktionscykeln börjar med att en 

ko kalvar på våren och tillsammans går de med sin kalv i 6-7 månader fram till slutet på 

oktober. Vid den tidpunkten sållas kvigorna ut från tjurarna med syfte att behålla kvigorna 

och sälja tjurarna. Kvigkalven går i ungdjursstall innan den går ut på bete vid ungefär 12 

månaders ålder. Vid 24 månaders ålder får kvigan sin första kalv och går då från att vara 

kviga till att bli ko. I det optimala fallet får en ko cirka 10 kalvar, därefter får kon äta upp sig 

innan den skickas för slakt (Tuvesson, 2017). Eftersom verksamheten främst består av 

försäljning av djur och kött så finns det endast indirekta faktorer som kan påverka 

produktinnovation. Dessa faktorer kan till exempel innebära att utveckla processer för att få 

djuren att må bättre vilket ofta leder till att slutprodukten, slaktat kött, kan förbättras. Enligt 

Tuvesson (2017) är konceptet “en glad ko en bra ko” något som Hargs Bruk förhåller sig till. 

När ett djur väl är slaktat finns det inga uppenbara sätt att förbättra produkten för Hargs Bruk. 

Det som Hargs Bruk arbetar kontinuerligt med är att utveckla miljön som djuren lever i för att 
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förbättra djurens välfärd och arbetsförhållandena för de personer som arbetar med djuren. Till 

sin hjälp har Hargs Bruk olika organisationer som tillhandahåller ramverk med krav som 

produktionen ska uppfylla. Exempelvis har Länsstyrelsen krav på djurhållning. Kiwa är ett 

certifieringsbolag som erbjuder certifieringar inom lantbruk och Livsmedelsverket ställer 

krav på hur livsmedel ska behandlas (Tuvesson, 2017). 

 

Det finns idag ett ökat intresse för närproducerad mat, vilket kan ses som en motrörelse mot 

den rationalisering av jordbruket samt den masskonsumtion som uppstått under 1900-talet 

(Jordbruksverket, 2010, s. 1). Detta har givit upphov till att priset på svenskt kött har ökat och 

att slakterier i större utsträckning eftersträvar att vara kapabla att leverera närproducerat kött. 

Idag har Sverige en självförsörjningsgrad på 50 %, det vill säga hälften av allt kött som 

konsumeras i Sverige är svenskproducerat. Enligt Tuvesson är det tydligt att en stor del vill 

äta lokalproducerat, trots att det fortfarande finns de som väljer utlandsproducerat kött på 

grund av det billigare priset (Tuvesson, 2017). 

4.2.2 Produktionsanläggningar 

Inom lantbruket används fyra olika faciliteter. En verkstad med maskiner, ett dikorsstall, ett 

rekryteringsstall (kvigstall) och en spannmålstork. Faciliteterna är viktiga för verksamhetens 

produktion och är således en resurs som Hargs Bruk inte klarar sig utan. Driftkostnad är en 

anläggningstillgångskostnad för att kunna använda anläggningstillgången. Anläggningarna 

kräver även regelbundet underhållsarbete för att optimera de operativa funktionerna. Hargs 

Bruk behöver därför binda mycket pengar i dessa faciliteter och räknar ofta med 

avskrivningstider på upp till 15–20 år. Det krävs även att de har kortsiktiga strategier för 

dessa investeringar då marknaden kan svänga fort (Tuvesson, 2017). 

 

En utmaning för Hargs Bruk är att deras faciliteter blir en begränsning för hur många djur de 

kan hålla samtidigt. Problematiken grundar sig i antalet koplatser. Varje ko ska enligt regler 

ha en plats. Därför finns 300 koplatser för de 300 dikor som Hargs Bruk äger (Tuvesson, 

2017). En typisk koplats är en bädd som kon kan lägga sig på när den idisslar. Med andra ord 

kräver en ko en förhållandevis stor yta som Hargs Bruk måste tillhandahålla. Hargs Bruks 

betesmark räcker för betydligt fler än 300 dikor och det är därför faciliteterna med koplatser 

som begränsar antalet kor som Hargs Bruk kan hålla under vintern. För att uppfylla den krav-

märkning som Hargs Bruk innehar, krävs det att korna har tillgång till betesmarker på 
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sommaren och koplats inomhus på vintern (Tuvesson, 2017). Idag behöver de därför sälja av 

djur inför att de ska stallas in för vintern för att alla kor ska få plats. För att hålla fler djur 

krävs stora investeringar i utbyggnationer eller nya faciliteter. Med andra ord krävs det 

eftertanke och finess i hur de kan genomföra investeringseffektiva lösningar på deras mark. 

En utbyggnad av Hargs Bruks faciliteter skulle, utöver att öka antalet koplatser under vintern, 

leda till att de på ett bättre sätt kan utnyttja det grovfoder som slås på deras åkrar. 

Byggkostnaden för att hålla en ko ligger mellan 3500 och 4000 kronor per ko och år, med en 

tidshorisont på 10 år och större investeringar brukar ske mellan vart 5:e och vart 10:e år 

(Tuvesson, 2017). 

4.2.3 Organisation 

Organisationen bakom Hargs Bruks lantbruksverksamhet består utav två personer som 

arbetar operationellt med produktion och kundkontakt. Bakom dem finns en stab av bland 

annat VD och ekonomichef, samt övriga personer som arbetar med Hargs Bruks övriga 

verksamheter såsom skogsbruk och jakt. Totalt är de 12 anställda. Inom 

lantbruksverksamheten har 2-3 anställda, men under vissa delar av sommaren tar de hjälp av 

extern arbetskraft som omfattar omkring tio personer. De hyr dessutom in maskiner såsom 

traktorer för att klara av den högre arbetsbelastningen under skördeperioden. Ett nyckeltal är 

att de lägger 8,6 arbetstimmar på ko och år, vilket är ett mått på hur rationell verksamheten är 

(Tuvesson, 2017). 

4.2.4 Affärsrelationer 

Hargs Bruk ingår i ett nära samarbete med den ekonomiska föreningen Upplandsbonden, vars 

syfte är att förhandla slaktpris åt de bönder som är anslutna till föreningen mot olika 

grossister. I och med att Upplandsbonden förhandlar åt flertalet lantbruk samtidigt, har de 

bättre förhandlingskraft än vad en enskild bonde har. Hargs Bruk är ett av de större 

lantbruken som ingår i Upplandsbonden. Genom sitt medlemskap i Upplandsbonden, samt 

Tuvessons styrelseuppdrag i föreningen, får de tillgång till information om de produkter som 

marknaden efterfrågar, hur prissättningen ser ut för olika produkter och om förändringar som 

sker på marknaden. Sådan information ligger till grund för den strategi som Hargs Bruk satsat 

på som innefattar att hålla kor istället för tjurar, eftersom kvigor och ungkor i dagsläget ger 

merbetalning i förhållande till tjur. Dessutom ger samarbetet fördelen att Hargs Bruk kan 

påverka grossister, Upplandsbonden och slutkund genom inflytandet de har hos 
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Upplandsbonden. Hargs Bruk har alltså inflytande i vilka produkter som ska prioriteras på 

marknaden. Samarbetet med Upplandsbonden är något som växt fram genom åren då 

lantbruksverksamheten på Hargs Bruk startade genom att de har ersatt uppköpare efter hand 

för att öka intäkterna och för att möta konsumenternas intresse för lokal produktion genom att 

tillhöra en organisation som säljer kött från Uppland (Tuvesson, 2017). 

 

Utöver medlemskapet i Upplandsbonden utvecklar Hargs Bruk sin verksamhet genom att 

representanter från Hargs Bruk träffar andra branschexperter. För att utveckla verksamheter 

anordnas träffar och mässor där representanter från olika lantbruk kan träffas och diskutera 

olika aspekter av varandras verksamheter. Inte sällan utvärderar branschfolket varandras 

produktionsanläggningar, djurhållningssystem eller utfodringssystem. Genom dessa samtal 

kan Hargs Bruks verksamhet utvecklas genom att producenter i samma situation kan ge sin 

syn på Hargs Bruks verksamhet (Tuvesson, 2017). 

 

I produktionen har Hargs Bruk nära samarbeten med olika entreprenörer som de hyr in till 

olika uppdrag. De anlitar entreprenörer för att slå och bala gräs, producera halm för stå till 

korna (plöja, harva, slå och tröska), ta hand om gödselhantering (transport och spridning) från 

produktionsanläggningen, så frö, tillhandahålla djurskötsel och transportera kor (Tuvesson, 

2017). Relationen med dessa entreprenörer har utvecklats över tid genom att entreprenörerna 

och Hargs Bruk har påverkat varandra under tiden de samarbetat. Hargs Bruk ställer krav på 

entreprenörerna för att få en så bra tjänst som möjligt och tack vare det, utvecklas 

entreprenörerna som då kan leverera en bättre tjänst. Detta leder i slutändan till en bättre 

slutprodukt för Hargs Bruk (Tuvesson, 2017). 

4.3 Hargs Bruks direktförsäljning 

Verksamheten som benämns som direktförsäljning sker i form av att Hargs Bruks slaktade 

köttprodukter levereras direkt från Hargs Bruk till slutkund utan mellanhänder. 

Verksamheten inleddes för drygt ett år sedan och levererar kött till privatpersoner och 

kommersiella aktörer såsom restauranger. Produktionsledet är detsamma som för den 

traditionella verksamheten tills det att en ko ska slaktas. Uppfödningen av kor sker alltså 

under samma tak oavsett vem slutprodukten levereras till. Det är inför slakt som de två 

verksamheterna delas upp i två grenar, vilka har olika kunder. Den ena grenen innefattar det 

kött som ska levereras genom direktförsäljning där köttet skickas till ett specifikt slakteri. 
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Den andra grenen innefattar köttet som ska säljas till grossist (Beck-Friis, 2017). Nedan 

förklaras de fyra resurserna i liknande upplägg som för den traditionella 

lantbruksverksamheten. 

 

En av de kommersiella kunderna som Hargs Bruk säljer till är restaurangen Sjökrogen som 

ligger i Östhammar. Restaurangen är av bistrokaraktär och har bedrivit verksamhet i 10 år, 

varav 3 år under namnet Sjökrogen. Samarbetet med Hargs Bruk startade sommaren 2016 

och har sedan dess köpt drygt ett halv ton kött genom Hargs Bruks direktförsäljning. 

Sjökrogen har som mest aktivitet sommartid och under sommaren 2016 handlade de 60 % av 

allt kött från Hargs Bruk. Att andelen inte var högre beror till stor del på att Hargs Bruk inte 

säljer fläsk-, lamm- och viltkött, vilket istället köptes in via grossist (Bergström, 2017). 

 

Karl-Johan Löfstrand studerar vid Uppsala Universitet och har varit kund hos Hargs Bruk 

sedan Hargs Bruk startade sin direktförsäljning. Således är Löfstrand en av de första 

privatpersonerna som Hargs Bruk började leverera mat till genom den nya verksamheten 

(Löfstrand, 2017) Max Almgren är 27 år och arbetar inom ekonomi på EY som Juinor 

Associate och har handlat av Hargs Bruk som privatperson under 1 års tid och kom i kontakt 

med Hargs Bruk genom familj och bekanta som handlat genom Hargs Bruk tidigare 

(Almgren, 2017). 

4.3.1 Produkter 

10 % av allt kött som produceras av Hargs Bruk säljs idag genom direktförsäljning. 

Försäljningen sker i form av köttlådor som levereras direkt till slutkund. Det finns två 

uppsättningar av köttlådor; en nötlåda och en lammlåda. Nötlådan finns i två uppsättningar, 

antingen som 20 kg eller 10 kg. Eftersom lådorna innehåller olika köttdelar betalar 

konsumenten ett snittpris om 190 kr/kg. Innehållet i nötlådan består till 15 % av ädeldetaljer, 

25 % av stekar, 20 % av grytbitar och 40 % köttfärs. Lammlådans innehåll skiljer sig 

emellertid från köttlådan. Konsumenten väljer mellan ett helt lamm (ca 14 kg) eller halvt 

lamm (7 kg) och priset är 180 kr/kg. Priset för samtliga lådor är inklusive fraktkostnad, om 

kunden bor i Uppsala eller Stockholm. Kor och lamm slaktas då tillräckligt många 

beställningar kommit in och från och med slaktdatumet tar det cirka 2 veckor innan 

leveransen sker till kund. Många av kunderna är återkommande, men i dagsläget finns det 

ingen strukturerad modell för när beställningar kan ske. Målet är att skapa en modell så 
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kunderna ska kunna köpa med en bestämd frekvens, till exempel veckovis vilket då kan 

liknas vid CSA. (Beck-Friis, 2017) 

 

För att marknadsföra köttlådorna planerar Hargs Bruk att börja med aktiviteter på Hargs 

Bruk, såsom en lokal lanthandel fram mot sommaren och ett evenemang kring vårens 

kosläpp. Målet är att folk från de kringliggande orterna samt närområdets sommarturister ska 

kunna handla direkt av Hargs Bruk och även köpa med sig köttlådor i samband med 

kosläppet (Beck-Friis, 2017). Genom dessa aktiviteter hoppas de även kunna marknadsföra 

de övriga verksamheterna på Hargs Bruk, göra folk medvetna om sättet som alla produkter 

produceras på och marknadsföra brukets djur till uppköpare. Direktförsäljningen fungerar 

därför som ett bra komplement till det traditionella lantbruket ur denna aspekt, då 

direktförsäljningen fångar upp de kunder som prioriterar lokalt kött och restauranger som vill 

nischa sig genom att servera lokalproducerade produkter (Tuvesson, 2017). Fördelen med 

direktförsäljningen är att Hargs Bruk får sitt eget märke på köttprodukterna, vilket de inte får 

när köttet skickas till grossist. Hos grossister blandas kött från olika lantbruk och får därför 

ingen lantbruksstämpel i slutändan (Beck-Friis, 2017). 

 

Tack vare det kontinuerliga arbetet Hargs Bruk har lagt ner på hållbarhet- och miljöfrågor har 

det stärkt sitt varumärke, framförallt i Upplandsregionen, och den aspekten var viktig för 

Sjökrogen i beslutet att börja handla genom direktförsäljning. Även slakteriet som Hargs 

Bruk anlitar är känt av Sjökrogen som en bra aktör och var ytterligare en positiv aspekt i 

beslutsfattandet. Många av Sjökrogens gäster känner till Hargs Bruk och därför kan de 

erbjuda en bättre matupplevelse genom att servera lokalproducerade köttprodukter från dem. 

Tack vare direktförsäljningen kan Sjökrogen även erbjuda en bredare meny med köttdetaljer 

de tidigare inte kunnat servera samt hålla event såsom temakvällar då allt kött som serveras 

kommer från Hargs Bruk. Det ger Sjökrogen en konkurrensfördel gentemot andra 

restauranger i området (Bergström, 2017). Även privatkunderna Löfstrand (2017) och 

Almgren (2017) instämmer med att det hållbara arbetetssättet är en viktig aspekt till att de 

handlar av Hargs Bruk. Produkten uppskattas för att den inte passerar lika många mellanled 

som en produkt som säljs genom till exempel ICA eller annan matvaruhandel. Löfstrand 

(2017) menar att när man väl börjar handla matvaror av en lokalproducent och blivit van vid 

sättet Hargs Bruk erbjuder sina produkter kan det vara svårt att gå tillbaka till att handla av en 

matvarubutik. Många av de kunder som är privatpersoner är återkommande för att 

köttprodukterna är närproducerade. Almgren (2017) bekräftar denna bild. Han menar att 
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kvalitén på Hargs Bruks kött alltid är god och priset sett till kvalitén är relativt lågt. För 

honom väger även miljöaspekterna, krav-märkningen och att köttet är närproducerat in i 

varför han handlar genom direktförsäljning. “Det ger en god känsla att veta var köttet 

kommer ifrån, samt att det inte passerat många mellanled från producenten” säger han.  

 

En utmaning med köttlådorna för Hargs Bruk är att många kunder har begränsade kunskaper 

om vad som är möjligt att göra med alla köttdelar som de levererar i sina köttlådor. 

Exempelvis vet inte alla vad en fransyska är och utmaningen för Hargs Bruk är att utbilda 

kunderna i hur de kan använda de olika köttdelarna. Problematiken med kunskapsbrist skapar 

även en utmaning att sälja direkt till livsmedelsbutiker, eftersom de kommer ha svårt att sälja 

till kunder som inte vet hur köttdelarna ska tillagas (Beck-Friis, 2017). Den här 

problematiken bekräftas av Sjökrogens ägare Ann Bergström, då hon menar att de köttdelar 

som Hargs Bruk levererar samt sättet de levereras på skapar utmaningar för Sjökrogens 

organisation och arbetsprocesser (Bergström, 2017).  

4.3.2 Produktionsanläggningar 

Från Hargs Bruks sida tillkommer inga extra faciliteter, utöver de som även används i det 

traditionella lantbruket, för att bedriva direktförsäljning. Kött som ska säljas genom 

direktförsäljning slaktas hos ett externt slakteri och det medför att Hargs Bruk endast behöver 

koordinera transport av djur till slakteriet och transport av kött till slutkund, utöver de 

processer som sker i det traditionella lantbruket (Beck-Friis, 2017). Hemleveransen som 

Hargs Bruk erbjuder är en aspekt som gör produkten prisvärd anser Löfstrand. I och med att 

han själv inte äger någon bil, vilket få studenter i Uppsala gör, underlättas mathandlingen av 

att Hargs Bruk levererar sina varor (Löfstrand, 2017). 

 

Sjökrogen har behövt anpassa sina faciliteter för att kunna hantera köttdelarna som Hargs 

Bruk levererar.  Köttet som levereras från Hargs Bruk är inte förberett på samma sätt som när 

man beställer från grossist, då man får hem färdigstyckade detaljer, och därför ställs det högre 

krav på Sjökrogens kök och maskiner för att klara av uppgiften. Sjökrogen har därför behövt 

investera i maskiner såsom en ny köttkvarn med tillbehör och de har behövt förändra sina 

arbetsprocesser för att anpassa sig till köket (Bergström, 2017). 
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Den personliga kontakten mellan producent och konsument uppskattas även av de kunder 

som är privatpersoner. Då Hargs Bruk själva levererar köttet till privatpersoner blir relationen 

mer personlig och ger privatpersonerna möjligheten att ställa frågor om produkten och 

verksamheten i övrigt. Den möjligheten ges inte i en vanlig matvarubutik. Dessutom kan 

privatpersoner betala med kort direkt vid leverans, vilket är en smidig lösning (Löfstrand, 

2017). Även Almgren tycker att det är positivt att gårdens egna anställda levererar 

produkterna, eftersom det stärker relationen mellan producent och konsument. Den nära 

kontakten med producenten stärker kundens medvetenhet om köttprodukterna som 

konsumeras, vilket skapar en bättre förståelse för fördelarna med lokalproducerat och 

miljömärkt kött. Almgren tycker därför att “medvetenhet” är en metaprodukt som 

kompletterar köttprodukterna (Almgren, 2017). 

4.3.3 Organisation 

Beck-Friis, marknadsansvarig på Hargs Bruks, är den som driver 

direktförsäljningsverksamheten och hon lägger ungefär 50 % av sin arbetstid på den. Arbetet 

går bland annat ut på att ta kontakt med företag, marknadsföra köttlådorna på Facebook och 

boka möten med kommersiella slutkunder såsom restauranger (Beck-Friis, 2017). 

 

För Sjökrogen innebär direktförsäljningen en förändring i deras organisation. I jämförelse 

med att handla av grossist så kan inte partier utav en viss köttdetalj beställas från Hargs Bruk, 

utan de köper ett helt eller halvt djur åt gången. Det innebär att några av de köttdelar som 

levereras till en början var okända för Sjökrogen och det krävs mycket planering och 

förberedelser för att inkludera dessa köttdelar i menyn. Effekten blir att de behöver utbilda 

sina kockar så de kan arbeta med Hargs Bruks kött och de nya köttdelarna som kockarna inte 

är vana att arbeta med och skapa maträtter utav. Eftersom köttdelarna inte är lika preparerade 

som köttdelar som levereras av grossist behöver kockarna lägga ner ett stort arbete med 

förberedelser för att tillreda köttet och planera maträtter. Det arbetet är omfattande och går 

därför inte att utföra under servis utan det gör under restaurangens stängda timmar. Det beror 

även på att köket inte är anpassat till att bedriva förberedelseprocesser och servering 

samtidigt. En köttbit från grossist är inte lika påfrestande att hantera för köket då köttbiten är 

färdigstyckad och kan därför delas upp och tillredas under servis. När de köper kött från 

grossist kan de välja vilka köttdelar de vill ha. Nackdelen med grossisterna är dock att de 
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sällan infriar sina löften om att erbjuda svenskt kött utan oftast kommer deras kött från 

Tyskland, Danmark, Brasilien eller Irland (Bergström, 2017). 

 

Bergström (2017) anser att problemet som uppstår för en mindre restaurang är det blir svårt 

att hinna med det arbete som krävs för att hantera denna omställning parallellt med den 

vanliga verksamheten. I Sjökrogens fall har de en kock som hade en del kunskap om olika 

köttprodukter, vilket var till stor hjälp för att klara av omställningen och för att skapa värde 

av de mer okända köttdelarna. Om denna kock inte suttit på den kompetensen hade 

Sjökrogens haft svårt att börja handla av Hargs Bruk, sett till det arbete som krävs för att 

tillreda deras köttprodukter. Viktigt att poängtera är dock att denna påfrestning var störst 

inledningsvis när de började handla kött av Hargs Bruk. Ju längre tid samarbetet fortgått har 

Sjökrogens kunskapsnivå om köttprodukterna ökat och processerna att hantera produkterna 

har blivit mindre omfattande. Sjökrogens och dess anställda är idag mer bekväma och 

rutinerade i de nya processerna (Bergström, 2017). 

 

Sjökrogen beställer även kryddor av en lokal leverantör. Ett viktigt arbete för Bergström är 

att koordinera leveranserna från samtliga lokala producenter, för att Sjökrogen ska kunna laga 

kompletta måltider med de lokala ingredienserna. För att synka leveranserna krävs det att 

Bergström har regelbunden telefonkontakt med de lokala producenterna för att de ska veta 

när Sjökrogen vill ha sina leveranser. När Bergström beställer varor av grossister sköts alla 

beställningar online på grossisternas respektive hemsidor (Bergström, 2017). Liknande 

utmaningar finns för kunderna som är privatpersoner. För att handla av Hargs Bruk krävs 

framförhållning från kundens sida och tjänsten kan därför vid vissa tillfällen vara relativt 

otillgänglig. Det går inte att beställa kött och få den levererad samma kväll, vilket gör att 

inhandling av kött i vissa fall får ske på annat sätt (Löfstrand, 2017).  Något även Almgren 

(2017) påpekade. Allt kött han konsumerar kommer inte från Hargs Bruk, utan han behöver 

komplettera med köttprodukter från livsmedelsbutiker. Det beror dels på att Hargs Bruks 

köttprodukter inte är lika tillgängliga som de i livsmedelsbutikerna, dels av ekonomiska skäl. 

Hargs Bruks köttprodukter är dyrare än livsmedelsbutikernas och därför kan det bli dyrt för 

en person med lägre inkomst, såsom en student, att köpa kött från Hargs Bruk. Från det att 

Almgren fått heltidsanställning och därmed ett större rörelsekapital, finns möjligheten att 

köpa kött mer frekvent av Hargs Bruk (Almgren, 2017). 
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Priset på Harg Bruks produkter är en kritisk faktor för både restaurang- och privatkunder. 

Enligt Sjökrogen är Hargs Bruks kött ca 30 % dyrare än det som köps av grossister och det 

innebär att de Sjökrogen måste höja priserna på sina maträtter. Många av Sjökrogens gäster 

uppskattar lokalproducerat kött och är ofta villiga att betala för det, men det är trots det alltid 

en utmaning att höja priserna på maträtterna (Bergström, 2017). Löfstrand (2017) menar på 

att köttlådorna som kommer om 10 kg kan vara dyr för en student att betala rakt av, vilket gör 

att flertalet studenter brukar gå ihop och köpa en köttlåda tillsammans. Viktigt att poängtera 

är dock att det inte är kilopriset på köttet som är dyrt, utan att det blir dyrt på grund av 

mängden kött som måste beställas vid samma tillfälle. Sätt till kilopriset anser han att 

produkten är prisvärd: “Kött som kommer från Harg har så pass god kvalité, till så pass 

förmånligt pris att det är svårt att handla likvärdigt kött från svenska matvarubutiker”. Den 

stora mängden kött som måste beställas vid ett tillfälle är även en ytterligare faktor till att de 

köper tillsammans, eftersom 10 kg kött är en stor mängd för ett enmanshushåll att äta upp 

(Löfstrand, 2017). 

4.3.4 Affärsrelationer 

Många av de uppgifter som Upplandsbonden hjälper Hargs Bruk med i den traditionella 

verksamheten behöver Hargs bruk utföra själva för att bedriva direktförsäljning. De främsta 

aktiviteterna är marknadsföring av produkter och prisförhandling gentemot kund. Tack vare 

det externa slakteriet behöver inte Hargs Bruk ansvara över livsmedelkraven under slakten, 

utan Hargs Bruk har endast skyldigheten att vara registrerade för livsmedelsförsäljning och 

kontrollera temperaturen på köttet under transporten till kund (Beck-Friis, 2017). 

 

Utöver slakteriet har Hargs Bruk andra samarbeten. De anlitar ett företag för att utforma 

lådorna som köttet levereras i. Företaget utvecklar sin produkt genom att ha kontakt med 

deras kunder och de arbetar fram olika koncept tillsammans med kommersiella kunder. Ett 

exempel på ett koncept var att ta fram en grillåda för sommarsäsongen. Transportdelen har 

varit aktuell att outsourca, men i dagsläget vill de sköta den in-house då det ger ett mervärde 

till kunden när de själva levererar produkten. De kan då skapa en nära kundkontakt genom att 

själva kunna svara på frågor vid leveransen och den kontakten riskerar att gå förlorad om ett 

transportföretag anlitas (Beck-Friis, 2017). Den nära kontakten med Hargs Bruk är en viktig 

aspekt till varför Sjökrogen är nöjda med samarbetet. Inledningsvis valde Sjökrogen att 

inleda samarbetet för att de kände sig trygga med Hargs Bruks arbetssätt efter att ha pratat 



 34 

med deras representanter och den nära relationen har fortsatt. Sjökrogens ägare Bergström 

och Hargs Bruks marknadsansvarig Beck-Friis brukar utbyta tjänster som inte nödvändigtvis 

går under den vanliga verksamheten. De två aktörerna anpassar sig efter varandra genom 

exempelvis att Sjökrogen anpassar sin meny efter Hargs Bruks köttproduktion och Hargs 

Bruk anpassar sig efter Sjökrogens behov (Bergström, 2017). 
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5 Analys 

5.1 Entreprenörskap inom lantbruk 

Hargs Bruk är ett exempel på ett lantbruk som upprättat en ny verksamhet genom 

entreprenörskap med syftet att diversifiera och komplettera sin traditionella verksamhet vilket 

skapat nya intäktsströmmar. Idag används cirka 10 % av allt slaktat kött till direktförsäljning, 

vilket innebär att det traditionella lantbrukets verksamhet dock fortfarande är stommen för 

lantbrukets intäkter. Hargs Bruk driver således idag en verksamhet som utgår ifrån 

traditionellt lantbruk med inslag av icke-traditionella aktiviteter för att upptäcka nya 

möjligheter och marknader. De icke-traditionella aktiviteterna är, utöver direktförsäljningen, 

event såsom kosläpp, där de marknadsför gården och deras olika verksamheter, och deras 

lantbrukshandel som är på väg att öppna. Hargs Bruk kan därför kategoriseras som 

lantbruksentreprenörer.  

 

Anledningen till varför Hargs Bruk startade direktförsäljning grundar sig inte i att de behöver 

innovera sin verksamhet för att överleva som företag. Hargs Bruks Aktiebolag har haft en 

omsättning på minst 35 miljoner kronor sedan 2009 och ett resultat på minst 4,5 miljoner 

kronor under samma period, vilket innefattar alla Hargs Bruks verksamheter. Tuvesson 

menar även att lantbruket går ekonomiskt bättre sedan de tog in all mark för att bedriva 

verksamheten i egen regi. Hargs Bruk har även en stark marknadsposition i och med deras 

inflytande hos Upplandsbonden, samt att de är den största aktören i föreningen. Den nya 

verksamheten startade därför snarare som ett pull-entreprenörskap för att hitta nya sätt att 

långsiktigt utnyttja sina resurser och tack vare det få ut ett högre slaktpris samt att få sin egen 

stämpel på köttprodukterna. I och med att Hargs Bruk arrangerar event såsom kosläpp samt 

att de snart öppnar en lantbrukshandel som komplement till det traditionella lantbruket kan 

man argumentera för att Hargs Bruk närmar sig att vara en portfölj-entreprenör. Hargs Bruk 

visar med en proaktiv strategi att de vill driva nya verksamheter för att utnyttja möjligheten 

att erbjuda hållbara produkter till den växande skara konsumenter som värnar om lokala och 

miljömedvetna matvaror.  

 

Sammanfattningsvis följer Hargs Bruk teorin om “försiktigt entreprenörskap” som innebär att 

lantbruk startar entreprenöriella aktiviteter i liten skala som bedrivs nära den traditionella 
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verksamheten. Syftet med verksamheterna är att hitta effektiva sätt att utnyttja sina resurser. 

Efter ett år bedriver Hargs Bruk fortfarande sin direktförsäljning och de vill fortsätta att satsa 

på den. Det ett tecken på att konceptet hittills fungerat samt att de långsiktigt ser potential i 

att kunna ta ut ett högre slaktpris samt stärka relationen med företagskunder, såsom 

restauranger, och privatpersoner i Upplandsregionen.  

5.2 Entreprenörskapets påverkan på ett lantbruks resurser 

En viktig aspekt för att en ny verksamhet ska kunna upprättas inom ett lantbruk är att 

lantbruket hittar nya sätt att använda och utveckla sina befintliga resurser för att skapa nya 

värden. Nedan sammanställs hur resursvärden skapades på Hargs Bruk när de upprättade sin 

direktförsäljning, samt hur deras kunders resurser påverkats av verksamheten.  

5.2.1 Samverkan mellan produkt och organisation 

Eftersom produkten ser likadan ut för båda verksamheterna har ny kompetens inte varit 

nödvändig för att bedriva den nya verksamheten. Teorin om gränssnittet mellan produkt och 

organisation säger att organisationen strävar efter att lära sig mer om produkten. I Hargs 

Bruks fall har de outsourcat processen för att slakta köttet som ska säljas genom 

direktförsäljning. Det innebär att de endast har behövt utveckla sin kunskap om regelverk 

kring transport av kött till och från slakteriet och till slutkund.  

 

Den stora utmaningen som uppkommit är kunskapen om sina kunder. Ett lantbruk tenderar att 

ha lång erfarenhet och god kunskap av att leverera köttdelar till grossister. Emellertid 

aktualiseras andra krav vid leverans direkt till slutkund. Utmaningen ligger främst i att 

kommersiella kunder och privatpersoner inte har samma kunskap som en grossist om alla 

köttdelar som ett lantbruk levererar, vilket innebär att kunderna till direktförsäljningen måste 

anpassa sina organisationer efter lantbrukets produkter. Det skapar problem för lantbruk som 

Hargs Bruk om kunderna inte har de ekonomiska förutsättningarna, tiden eller kompetensen 

för att göra denna omställning. Således kommer de stå inför utmaningar för att kunna tillreda 

den produkten lantbruket levererar. Hargs Bruk är medvetna om grundproblematiken, men de 

har i dagsläget ingen lösning på hur de kan göra arbetet lättare för sina kunder. De har skissat 

på potentiella lösningar såsom att skicka med faktablad om köttet som ingår i leveransen, 

vilket visar på att de inser problematiken, men ingen lösning är idag verkställd. Det är ett 

problem och kan framförallt vara avgörande i jakten på att få fler kommersiella slutkunder. 
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Bergström som driver Sjökrogen menar att hon hade haft svårt att köpa av Hargs Bruk och 

andra lantbruk om hon inte hade en anställd kock med rätt kompetens. Hon menar även att 

hon och hennes organisation behövt lägga mycket tid på att bearbeta köttet och skapa nya 

rätter för att integrera Hargs Bruks kött i sin verksamhet. Det finns därför en risk att många 

restauranger av Sjökrogens storlek inte kommer kunna köpa kött av Hargs Bruk på grund av 

kompetens- och tidsbrist om Hargs Bruk fortsätter leverera sitt kött som de gör idag.  

 

Trots det extraarbete som krävs och ett dyrare köttpris jämfört med priset som grossister 

erbjuder, anser Bergström att det har varit värt att lägga ner arbete på att lära sig att hantera 

Hargs Bruks produkt. Sjökrogens organisation har successivt lärt sig hantera produkten bättre 

och kan idag skapa konkurrensfördelar gentemot konkurrerande restauranger tack vare att de 

erbjuder lokalproducerat kött från ett lantbruk som är känt i trakten. Direktförsäljningen av 

kött har därmed skapat värde för Sjökrogen i from av att de kan skapa konkurrenskraftiga 

maträtter med kött från Hargs Bruks.  

5.2.2 Samverkan mellan produktionsanläggningar och organisation 

På samma sätt som Hargs Bruk har lång erfarenhet av att sälja till grossist har de lika lång 

erfarenhet av att föda upp djur. Hargs Bruk har egen åkermark som möjliggör egenproducerat 

foder och de har faciliteter till korna som till stor del är självgående. Begränsningen är att 

faciliteterna endast rymmer ett specifikt antal koplatser och antalet kor måste därför anpassas 

till faciliteterna. Kunskapsgraden är i dagsläget hög gällande hur de ska bedriva sina 

produktionsanläggningar på ett effektivt och hållbart sätt för att regelbundet kunna skicka kor 

på slakt och sedan till grossist. En utmaning är dock att efterfrågan på kött ser annorlunda ut 

för restauranger och privatpersoner jämfört med grossister. Idag behöver kunden anpassa sig 

till när Hargs Bruk slaktar sina djur, då djuren endast skickas till slakt när önskad volym är 

nådd. Det innebär att kunden kanske inte får sin produkt vid önskat tillfälle. För att öka 

direktförsäljningen behöver Hargs Bruk leverera sin produkt då den efterfrågas. Det kommer 

ställa krav på att de driver sina produktionsanläggningar på ett sätt som möjliggör ökad 

direktförsäljning.  

 

Sjökrogens produktionsanläggning, deras kök, har behövt anpassning från det att de började 

köpa kött av Hargs Bruk. De har således behövt fatta strategiska beslut om investeringar i 

köket. Köttet som Hargs Bruk levererar är inte lika preparerat som kött som levereras från 
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grossist vilket ställer högre krav på köket. För de kunder som är privatpersoner har det dock 

visat sig att samma problem inte gäller som för restaurangkunder. De behöver inte investera i 

köksinventarier utan får köttet i ett skick som gör att de kan hantera det på samma sätt som 

om de hade köpt det i en matvaruhandel. Sammantaget visar det här att Hargs Bruk inte bara 

behöver ha kunskap om sina egna produktionsanläggningar, utan även deras kunders då vissa 

av dem behöver göra förändringar för att hantera hargs Bruks produkter. Det visar på en 

användarcentrerad resursförändring.  

5.2.3 Samverkan mellan produkt och affärsrelationer 

Enligt teorin om gränssnitt sker produktutveckling ofta genom att flera aktörer ingår i en 

relation. I Hargs Bruks traditionella verksamhet finns ett flertal aktörer som intresserar sig för 

deras produkter, såsom Upplandsbonden och grossister. Tack vare Upplandsbonden får Hargs 

Bruk tillgång till information om förändringar som sker på marknaden samt hjälp med att 

förhandla priser gentemot grossister. Detta resulterar i att de kan sätta konkurrenskraftiga 

priser på sina produkter och således en möjlighet att påverka marknaden till sin fördel. 

Utöver samarbetet med Upplandsbonden kan representanter från Hargs Bruk delta på 

anordnade mässor där branschfolk träffas för att diskutera hur lantbruksverksamheter kan 

utvecklas.  

 

Dessa föreningar och nätverk finns inte på samma sätt för den delen av verksamheten bygger 

på direktförsäljning. Eftersom direktförsäljning är ett relativ nytt koncept måste Hargs Bruk 

öka sin kompetens på området och lägga ner mycket resurser för att verksamheten ska kunna 

utvecklas. Till exempel går mycket av arbetet till marknadsföring och förhandling med 

kunder. I jämförelse med Uppsalabonden finns det i detta sammanhang ingen förening som 

bistår lantbruken med ett nätverk för att marknadsföra produkter till privatpersoner eller som 

värnar om höga slaktpriser. För att kunna uppnå en hållbar verksamhet måste Hargs Bruk 

därför hitta egna kanaler för att direktförsäljningen ska bli lönsam. Hargs Bruk och Sjökrogen 

har nära kontakt och hjälper varandra med att utveckla sina produkter vilket är viktigt i ett 

ömsesidigt samarbete. Likaså vill Hargs Bruk ha nära kontakt med de kunder som är 

privatpersoner. Man kan säga att den relation som uppstår mellan producent och konsument 

utgör en del av själva produkten. Den relationen finns sällan mellan en restaurang och 

grossist eller privatperson och livsmedelsbutik.  
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5.2.4 Samverkan mellan produktionsanläggningar och affärsrelationer 

En utmaning som uppstår vid direktförsäljning är att Hargs Bruks kunder behöver anpassa sig 

till deras slaktperioder när de ska beställa kött, vilket leder till att kunderna måste vara 

flexibla och planera i förväg för att affärsrelationen ska fungera. Eftersom den traditionella 

verksamheten utgör 90 % av lantbrukets verksamhet är produktionsanläggningarna anpassade 

till att leverera kött till grossister, vilka är vana vid att få kött levererat till sig med jämna 

mellanrum. Således är inte produktionsanläggningarna anpassade till kommersiella kunder 

och privatpersoners konsumtionsmönster. En intressant problematik är den som uppstår 

eftersom produktionsanläggningarna inte är anpassade till affärsrelationerna vid 

direktförsäljning. Hargs Bruk har som målsättning att fortsätta utveckla direktförsäljningen 

och därmed finns möjligheten att deras affärsrelationer kommer influera deras 

produktionsanläggningars utveckling. Hargs Bruk har en nära kontakt med sina kunder vilket 

resulterar i att de erhåller kontinuerlig information från dessa relationer. Relationen med 

kunderna utgör en kunskapskälla som förmodligen kommer användas för att kunna anpassa 

produktionsanläggningarna till direktförsäljningen. Det finns en risk att nya utmaningar 

uppstår om det visar sig att det är svårt att skapa produktionsanläggningar som fungerar väl 

med konsumtionsmönstret för både direktförsäljningsverksamhetens kunder och den 

traditionella verksamhetens kunder. 

 

En ytterligare utmaning för Hargs Bruk är hur de ska kunna upprätthålla den nära 

kundkontakten samtidigt som de expanderar sin direktförsäljningsverksamhet. Den nära 

kundkontakten är en viktig anledning till varför både deras privat- och restaurangkunder 

handlar av dem.  Deras etablerade kundkontakter kommer vara svårare att upprätthålla om 

antalet kunder blir fler. Det är exempelvis inte möjligt för Hargs Bruks anställda att 

personligen leverera varor till tusentals kunder utan de måste utveckla nya tillvägagångssätt 

för att bibehålla sin kundkontakt. Att värna om kundrelationer är även viktigt då Hargs Bruks 

goda relationer har lett till en ökad produktutveckling, vilket ligger i linje med teorin om 

gränssnittet mellan produkt och affärsrelationer. 
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6 Slutsats 
Syftet med uppsatsen var att undersöka hur ett lantbruk bedrivit entreprenörskap, analysera 

vilka värden som har skapats för ett lantbruks resurser tack vare entreprenörskapet samt hur 

lantbrukets entreprenöriella verksamhet påverkar resurserna på användarsidan. 

 

Vårt studieobjekt, Hargs Bruk, följer teorin om “försiktigt entreprenörskap” i sitt sätt att 

upprätta en ny verksamhet inom sitt lantbruk. De utgår ifrån att förädla och hitta nya värden 

hos sina befintliga resurser och på så sätt generera nya intäktsströmmar genom att utnyttja 

nya trender på marknaden.  

 
För lantbrukets del skapas nya värden tack vare direktförsäljningen, i form av en produkt som 

de kan ta ett högre slaktpris för jämfört med när de säljer till grossister. I och med att de får 

sin egen stämpel på köttet de levererar når de ut med sitt varumärke på ett sätt som tidigare 

inte var möjligt då grossister inte skriver lantbrukets namn på sina produkter. De skapar även 

många nya och nära affärsrelationer med de kunder som de levererar till, vilket ökar deras 

närvaro i den region de arbetar inom. För Hargs Bruks del innebär det Upplandsregionen. De 

negativa aspekterna för lantbruket är framförallt att de inte besitter rätt kunskap inom 

marknadsföring eller inom hantering av kundrelationer och kundpreferenser. Den kunskapen 

skapas inom organisationen i takt med att den nya verksamheten fortgår och att ansvariga 

inom lantbruket får tillämpa trial and error och learnning-by-doing. Med andra ord finns det 

inget socialt skyddssystem, exempelvis en stödorganisation, som kan hjälpa lantbruket med 

detta utan kunskapen måste erhållas på egen hand.  

 

För lantbrukets kunder inom direktförsäljningen skapas värden för både privatkunder och 

kommersiella kunder. För dem är ett primärt värde att de får tillgång till en bättre köttprodukt 

än de som konsumeras i en vanlig matvarubutik. Köttet är lokalproducerat, krav-märkt och 

håller en hög kvalité, vilka är positiva aspekter som långt ifrån alla köttprodukter förknippas 

med idag. Kunderna uppskattar även den nära affärsrelationen som uppstår med lantbruket. 

Både privatpersoner och restauranger måste dock anpassa sig till lantbrukets slaktperioder 

och därför krävs en del planering. Nackdelen för restauranger är framförallt kopplad till deras 

organisation som utsätts för en ansträngning, eftersom deras arbetssätt måste förändras för att 

hantera Hargs Bruks köttprodukter.  
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Sammanfattningsvis, skapas värden och resursförändringar för såväl lantbruket som för 

användarsidan tack vare direktförsäljningsverksamheten. Lantbruket har en åtråvärd produkt 

som de vill har mer betalt för och kan genom direktförsäljningen nå ut till kunder som är har 

ett behov av en bättre produkt än en vanlig matvaruhandel kan erbjuda. Kunderna är även 

beredda att betala ett högre pris för lantbrukets produkt. För kunderna är konsekvenserna 

framförallt organisatoriska. För dem krävs en större flexibilitet, planering och mer 

arbetsresurser för att behandla lantbrukets produkter, jämfört med konsumtion genom 

livsmedelsbutiker.  
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7 Diskussion 
En intressant aspekt när lantbruk startar direktförsäljning är att det inte finns någon teknisk 

infrastruktur för köp av varor hos lokala producenter, utan beställningar görs manuellt av 

kunden genom telefonkontakt. Det är en stor skillnad jämfört med konsumtion genom 

grossister eller i livsmedelsbutiker, då man i bägge fall kan beställa produkter online. 

Kunderna behöver därför göra en större ansträngning för att köpa kött av Hargs Bruk än 

genom grossister och livsmedelsbutiker.  

 

Intressant är även att det moderna konceptet av CSA i USA uppskattas även i Sverige samt 

att svenska lantbruk ser möjligheter med att gå i amerikanska lantbruks fotspår. Svenska 

lantbruk uppskattar både de ekonomiska fördelarna samt de nära kundrelationerna 

direktförsäljningen medför. I denna studie har det visat sig att det skiljer sig mycket mellan 

kundrelationerna i det traditionella lantbruket och direktförsäljningen för Hargs Bruk. 

Intressant vore att studera en aktör som gått över till att endast bedriva direktförsäljning för 

att se hur de kan fortsätta att utveckla sina kundrelationer ytterligare. 
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8 Vidare forskning 
I denna studie har det framkommit att lantbruk som engagerar sig i entreprenöriella 

aktiviteter kommer möta flertalet utmaningar som inte varit aktuella inom det traditionella 

lantbruket. Bland annat står lantbruken inför utmaningar med att kunna konkurrera med 

relevanta tekniska lösningar för att effektivisera verksamheten och för att skapa ett 

konkurrenskraftigt kunderbjudande. Vilka tekniska lösningar som är relevanta och på vilket 

sätt de kan förbättra lantbrukens tjänster är dock något som inte diskuterats i denna uppsats. 

 

Den andra stora utmaningen är på vilka sätt lantbruk ska hantera problematiken kring att 

erbjuda en nära kundrelation samtidigt som de expanderar sin verksamhet och därmed 

behöver hantera ett större antal kunder.  Utmaningen är central då många kunder uppskattar 

den nära relationen och utan den skulle lantbruk tappa en viktig konkurrensfördel i 

förhållande till livsmedelsbutiker och grossister. 
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10 Appendix 

10.1 Intervju Beck-Friis, S och Tuvesson, J 

Bakgrund 
Hur ser Hargs historia ut? 

• Vad är ni för ett företag? 

• Vilka verksamheter bedrivs? 

• Vilka förändringar har skett under verksamhetsåren (10 sista)? 

• Hur stora är ni? Om man skulle kategorisera till omsättning, anställda osv.  

(litet, medel, stort)? 

 

Traditionellt lantbruk 
För att få en bra bild över hur ett företags resurser fungerar inom organisationen samt hur 

organisationens resurser interagerar med andra organisationer kan man använda 4R-modellen. 

 

Berätta gärna övergripande hur er verksamhet ser ut 

• Vad har ni för produkter? 

• Produktionsanläggningar 

• Hur ser organisationen ut? 

• Affärsrelationer, det vill säga de band som skapas mellan två organisationer som över 

tid har ingått i samarbeten på ett eller annat sätt. 

Försäljningskedjan 

• Skulle ni kunna berätta hur processen ser ut från det att era djur går och betar tills de 

finns är redo för försäljning? 

Ställ följdfrågor på de 4 resurserna 

 

Resurs påverkar varandra genom resursutbyten i form av ett gränssnitt 

1. Gränssnitt mellan produkt organisation 

• Finns det ett uttalat ramverk som ni arbetar efter för att förbättra era produkter? 

• Hur ser er produktutveckling ut – finns det ett speciellt förhållningssätt till den iom att 

det är livsmedel? 

2. Gränssnitt mellan produktionsanläggningar och organisation 
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• Vilka investeringar krävs i produktionsanläggningar? Både årligen och på längre sikt. 

• Hur mycket strategi ligger bakom användandet av produktionsanläggningarna och 

dess tillhörigheter. 

• Hur används anläggningarna? Är ni traditionella eller försöker ni vara innovativa och 

eftersträva kunskap som kan effektivisera även om gamla tillvägagångssätt ersätts? 

• Hur mycket tid och arbete läggs ned på ta reda på hur man kan förnya 

anläggningarna? 

3. Gränssnitt mellan produkter och affärsrelationer 

För att få en bra bild över hur ett företags resurser fungerar inom organisationen samt hur 

organisationens resurser interagerar med andra organisationer kan man använda 4R-modellen. 

 

• Vad finns det för kund och leverantörskontakt för att utveckla era produkter? 

(Exempelvis kan vissa egenskaper hos en produkt lättare upptäckas hos konsumenten, 

snarare än hos producenten. Mycket på grund av att en produkt inte nödvändigtvis 

alltid har det ändamål som producenten ämnade för den att ha.) 

• Har ni ett exempel på detta om det har hänt? 

• Har ni behövt ändra något hos era produkter (bland era kunder) på grund av att en 

kund ändrat sina köpvanor – affärsrelationen har förändrats? 

• Relationen kan dock påverkas av hur produkten utvecklas. Om nya trender bland 

köparna uppkommer kan en säljare behöva ansluta sig till nya kunder för att utveckla 

sin kunskap om trenden, vilket kan innebära att relationen med de gamla kunderna 

kan komma att förändras, kan ni relatera till detta? 

 

4. Gränssnitt mellan produktionsanläggningar och affärsrelationer 

• Har ni några samarbeten som leder till att produktionsanläggningarna kan utvecklas 

och bli effektivare. 

• Har era produktionsanläggningar och faciliteter påverkat en affärsrelation på något 

sätt? Dvs har den skapat något värde i det nätverk ni opererar i? 

 

 

Direktförsäljning 
Bakgrund 

• Hur ser er kundbas ut? 
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• Hur stor andel av er totala försäljning sker genom direktförsäljning 

• Är det här en verksamhet som ni satsar på? Hur mycket isf? 

• Vilka är era huvudsakliga produkter? 

• Är det okej för dig om vi hör av oss till en av era kunder? 

Se ovan 

10.2 Intervju Bergström, A 

Produkter 
Maträtter. Upplevelse på restaurangen. 
Produktionsanläggningar 
Kök, matsal, transportmedel 
Affärsrelationer 
Hargs Bruk 
Organisation 
Antal anställda 
Arbetsbefattning 
Frågor 

• Berätta lite om er verksamhet? 
• Hur länge har ni varit verksamma? 
• Vad för typ av restaurang är ni? 
• Hur många arbetar här? 
• Beskriv hur en dag ser ut? Gärna ur flera personers perspektiv om det skiljer sig 

emellan dem. 
• Finns det många restauranger i området/Östhammar? 
• Är det hög konkurrens mellan de verksamma restaurangerna? 
• Hur gör ni för att konkurrera med dem? 
• Har det skett några större förändringar sen ni startade? 

Direktförsäljning 
• Hur kom ni i kontakt med hargs bruk? 
• Hur länge har ni köpt av dem? 
• Vilka var era incitament till att börja handla direkt av hargs bruk? 
• Vilka fördelar har ni upplevt tack vare att ni börjat handla direkt av Hargs Bruk? 
• Hur handlade ni kött innan ni började köpa av hargs bruk? 

 
Produkter 

• Hur har era produkter förändrats genom produkterna från hargs bruk? 
o Skapat nya rätter? 
o Nytt tema på rätter? 

• Finns några andra aspekter av hur er produkt förändrats genom att ni handlar av harg? 
• Har ni någon strategi ni utgår ifrån för att förbättra era produkter?  (pris, eko, 

närproducerat) 
 
Produktionsanläggningar 
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Behöver ni arbeta annorlunda med köttet som kommer från harg jämfört med kött som 
handlas på genom grossist? 
Har det krävts några extra investeringar i era anläggningar? (kök, fordon) 
Behöver ni hämta köttet på hargs bruk? 
 

Affärsrelationer 
Vilka är era kunder? 

• Hur påverkas ni av deras preferenser? 
• Har ni märkt av förändringar i deras preferenser? 

Arbetar ni fortfarande med den aktör ni köpte kött av tidigare? 
Har ni några samarbetspartners som är viktiga för er verksamhet? 
Hur når ni ut till era kunder? 
Ingår ni i någon samarbetsorganisation/förbund/organ/filial? 
Organisation 
Har ni behövt förändra något i er organisation då ni började handla av harg? 
 
 


