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Förord  
Härmed presenterar vi vår kandidatuppsats Vildsvinskedjan – En 

utvärderingsstudie av handeln av vildsvinskött i södra Sverige. 

 

Ett riktigt stort tack till Rebecka Wikström, Ulf Rosander och Ann-Chatrine 

Carlsson. Diskussionerna med dem har varit viktiga för uppsatsen. Vi vill 

även tacka Lars-Ove Johansson, Louise Gårdefalk, Petter Sernert, Thomas 

Nilsson, Rickard Äppelblom, Kent Karlsson och vår anonyma anläggning för 

att de ställt upp på intervjuer. 

 

Vi vill även passa på att tacka vår handledare Elin Funck och examinator Pia 

Nylinder, som har gett oss värdefulla råd och väglett oss under studiens gång. 

Slutligen vill vi tacka seminariedeltagarna som bidragit med värdefulla 

kommentarer. 
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Chain Management.  

Bakgrund: Det finns problem med handeln av vildsvinskött, där det idag 

inte är mer än 15% av köttet som når den legala marknaden. Detta beror på 

de hinder och flaskhalsar som existerar i kedjan som i dagsläget hindrar en 

effektiv kedja. Den resterande delen av köttet förbrukas antingen av jägarna 

själva eller för populationskontroll och skadedjursskjutning då vildsvin kan 

orsaka stora skador på bönders verksamhet. Detta leder till att det sker ett 

stort svinn av helt ätbart kött som hade kunnat säljas på en marknad. 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att kartlägga logistikkedjan för vildsvinskött i 

södra Sverige. Genom kartläggningen identifieras svårigheter som finns 

inom logistikkedjan idag. Utifrån relevant teori ges förslag på potentiella 

förbättringar. Genom att överkomma svårigheterna möjliggörs en mer 

effektiv logistikkedja, med mer vildsvinskött på marknaden och ökad 

lönsamhet för de olika aktörerna som verkar inom kedjan. 

Metod: I uppsatsen har en processutvärdering använts för att kunna få en 

överblick över processerna och vad som behöver förändras. Den empiriska 

materialinsamlingen gjordes genom semistrukturerade intervjuer. 

Slutsats: I uppsatsen har handeln av vildsvinskött kartlagts. Hinder har 

identifierats och förslag presenterats. En av de tydligaste slutsatserna har 



 

 

 

visat sig vara stora fluktuationerna i både utbud och efterfrågan vilket 

innebär att det är svårt att göra prognoser, vilket vi ändå föreslår att man gör. 

Digitaliseras prognoserna skulle informationsutbytet bli betydligt bättre då 

butiker och anläggningar skulle kunna dela prognoser om utbud och 

efterfrågan med varandra. Det hade lett till ett bättre in- och utflöde på 

marknaden vilket slutligen resulterat i en bättre fungerande handel av 

vildsvinskött.  

  

 

 

  



 

 

 

Abstract  
Title: The wild boar chain- An evaluation study of the market of wild boar meat in 

southern Sweden 

Course: Bachelor Thesis in Business Administration, Controller 15 hp (2FE24E) 

Institution: School of Business and Economics at Linnaeus University in Växjö  

Authors: Victoria Fagerlund Larsson, Anton Lindh and Max Börjesson 
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Keywords: Logistics processes, processes, narrow section, bottleneck, efficiency, 

improvement, quality, productivity, process mapping and evaluation.  

Background: No more than 15% of wild boar meat reaches the market because of 

the issues surrounding the market. It exists of obstacles and bottlenecks in the chain 

that hinder an effective market. The rest of the 85% of wild boar meat that does not 

reach the market is consumed by hunters and wasted because of population control 

and pest control because wild boars cause damage for farmers. This leads to 

partially wasted meat which could have been sold on the market for profits. 

Purpose: The purpose of this study is to map the process of the logistic chain for 

wild boar meat in southern Sweden. The difficulties that exist today in the logistic 

chain will be identified through process mapping. We also give suggestions for 

potential improvements, supported by relevant theory. Overcoming these difficulties 

will enable a more efficient logistic chain, with more wild boar meat on the market 

and increased profitability for the different actors that operate within the chain.  

Method: This essay uses a process evaluation study to be able to get an overview of 

the processes and what needs to change. The empirical material was collected 

through semi-structured interviews. 

Conclusion: The market for wild boar meat in Sweden has been identified through 

process mapping. Problems have been visualized and potential solutions have been 

presented. This paper has showed large fluctuations in both demand and supply. 

That means that it is difficult to make forecasts. We suggest forecasts as a tool for 

predicting the fluctuations. The sharing of information between the different parties 

will be considerably better if stores and the plants that handle wild boar meat in 



 

 

 

Sweden digitalize the forecasts. That would increase the inflow and the outflow to 

the market. This would result in a better logistic chain for wild boar meat. 
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1. Inledning  

➢ I detta avsnitt presenteras en inledande beskrivning och problemformuleringen. 

Delarna behandlar handeln av vildsvinskött och de hinder som gör att inte mer 

vildsvinskött kommer ut på marknaden. Därefter presenteras de frågor som kommer 

att besvaras samt uppsatsens syfte och disposition.  

1.1 Bakgrund  
Marknaden för vildsvinskött har idag flera svårigheter där en stor del kött 

inte kommer ut på marknaden. Problemen och hindren som existerar leder till 

att inte är mer än 15% av vildsvinsköttet når så kallade 

vilthanteringsanläggningar (Wrestling Carlin & Karlsson, 2013). Den 

resterande delen av köttet förbrukas antingen av jägarna själva eller för 

populationskontroll och skadedjursskjutning då vildsvin kan orsaka stora 

skador på bönders verksamhet. Detta leder till att det sker ett stort svinn av 

helt ätbart kött som hade kunnat säljas på en marknad (intervju, Carlsson, 

Rosander & Wiktsröm, 2019). Med problem menar vi samordningen och 

logistiken i de processer som ingår från råvara till slutkonsumtion. 

 

Enligt Carlsson, Rosander och Wikström (möte, 2019) görs det idag 

satsningar för vildsvinskött inom Kronoberg, där viltkött överlag är ett av de 

områdena inom livsmedel Länsstyrelsen i Kronoberg och LRF satsar mest 

på. Detta görs genom kurser och matmässor, för att öka kunskapen och 

intresset. Idag anser man att det inte finns tillräckligt med kunskap och 

information i regionen. Man arbetar även med offentlig upphandling i flera 

av Växjös kommunala skolor, där det idag serveras vildsvinskött i fyra skolor 

(intervju, Carlsson, Rosander & Wiktsröm, 2019). På grund av tid och 

avstånd inriktas uppsatsen på södra Sverige. 

 

En viktig del i att förstå arbetet är att veta innebörden av en 

vilthanteringsanläggning. En vilthanteringsanläggning är en 
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livsmedelsanläggning som Livsmedelsverket har godkänt enligt deras 

riktlinjer och krav. Sådana anläggningar uppfyller de krav som finns i 

Europaparlamentets förordningar (se 852/2004 och 853/2004) samt andra 

lagar som återfinns i livsmedelslagstiftningen (Livsmedelsverket, 2007). 

Lagarna handlar mestadels om hygien. Lagen LIVSFS 2005:20 29-30§ säger 

att “Björn, vildsvin och andra vilda djur som kan vara smittade av trikiner, 

liksom hjort från hägn som inte är friförklarade från tuberkulos ska alltid 

levereras till vilthanteringsanläggning, utom när köttet konsumeras av 

jägaren själv i det egna hushållet...” (Livsmedelsverket, 2007 s. 19). Då 

anläggningarna är godkända kan de därav hantera och sälja både hägnat och 

frilevande vilt. 

 

På nationell nivå görs även åtgärder mot vildsvin. Svenska Jägareförbundet 

och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) skickade förra våren en hemställan till 

svenska regeringen om småskalig försäljning av vildsvinskött från jägare 

vilket innebär att vildsvinskött inte längre ska behöva gå genom en 

vilthanteringsanläggning för att få säljas. Svenska Jägareförbundet och LRF 

menar att detta ska motivera att mer vildsvin skjuts. Säkerhetsaspekten är 

central och man ska fortfarande göra proverna som krävs i dagsläget. 

Livsmedelsverket undersöker för tillfället om detta är möjligt och deras 

bedömning kommer i november 2019 (Svenska Jägareförbundet, 2019a). Ett 

annat förslag som tagits upp är statlig subventionering av trikintest som 

Magnus Oscarsson (KD) föreslog genom motion 2018/19:2736 förra året i 

Miljö- och jordbruksutskottet (2018). Det föreslogs att 10 000 000 kr skulle 

avsättas till subventioner av trikintester. Motionen avslogs med knapp 

marginal men det visar på ett politiskt engagemang på riksdagsnivå. 

(Sveriges Riksdag, u.å.) 

 

Vidare gör även Svenska Jägareförbundet satsningen Vildsvinshjälp som är 

tänkt att sammankoppla jägare och lantbrukare så att lantbrukarna kan få 
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hjälp med problem som vildsvin orsakar. Lantbrukare som behöver hjälp och 

jägare som vill hjälpa anmäler sig på hemsidan. Syftet är att minska de 

kostnader som vildsvin orsakar (Svenska Jägareförbundet, 2019b). 

 

 
Figur 1. Vildsvinskedjan (egen) 

 

Som visas i figur 1, börjar försörjningskedjan av vildsvinskött med att en 

jägare skjuter ett vildsvin. Jägaren kan sedan antingen välja att lämna 

vildsvinet till ett så kallat ombud eller direkt till en vilthanteringsanläggning. 

Med ett ombud menar vi någon som tar emot vilt från jägare som sedan 

hämtas av en vilthanteringsanläggning. Under uppsatsens gång har det visat 

sig att det finns flera begrepp för den här rollen, såsom uppsamlingsställe 

och depå/viltdepå. I uppsatsen används begreppet ombud för den här rollen. 

Jägaren kan ej sälja vildsvinskött direkt till slutkonsument enligt de 

bestämmelser som gäller för vilthanteringsanläggningar och vildsvinskött. 

Det är bara efter att vildsvin gått genom en vilthanteringsanläggning som 

köttet kan distribueras till en grossist, restaurang eller butik och sedan säljas 

till en slutkonsument. Grossisten i kedjan är en mellanhand mellan 

vilthanteringsanläggningar och restauranger och/eller butiker. Det finns även 

möjlighet för privatpersoner att köpa direkt från vilthanteringsanläggningar 

(intervju, Carlsson, Rosander & Wiktsröm, 2019). Vi kommer att kalla 

försörjningskedjan av vildsvinskött för vildsvinskedjan genom arbetet för att 

lätt kunna hänvisa till hela kedjan gällande vildsvinskött. 

 

För begreppet process använder vi definitionen: “...en ordnad sekvens av 

logiskt och villkorat sammanhängande aktiviteter eller grupper av aktiviteter 

som syftar till att transformera någon form av input till en output. Processen 

har kunder för vilka outputen är avsedd, den har en början i form av 
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behovsidentifiering och ett slut när kundbehovet är tillfredsställt.” (Mattsson 

s. 80, 2012).  

 

Vidare kommer vi att ha ett Supply Chain Management (SCM)-synsätt. Det 

innebär att man tar hänsyn till hela försörjningskedjan och har en helhetssyn 

på logistiken från råvara till slutkonsument (Mattsson, 2012) Eftersom det 

uppfattats att det finns flera logistiska problem att få ut vildsvinskött på 

marknaden är SCM ett relevant begrepp och synsätt att använda sig av för att 

kunna förbättra resursförbrukning, logistikflöden och samordning mellan 

aktörerna. 

 

För att kunna förbättra och effektivisera vildsvinskedjan och reducera dess 

problem samt hinder behöver man först och främst kartlägga hur kedjan ser 

ut idag. Genom det kan man identifiera eventuella hinder och problem 

(Mattsson, 2012). Därefter kan man ge förslag på nödvändiga åtgärder för att 

förbättra flödet genom att exempelvis eliminera onödiga aktiviteter, se över 

aktörernas informationsutbyte och hur de fångar kundernas efterfrågan. När 

förbättringar i processerna väl har gjorts kommer informationsflödet och 

samverkan fungera bättre mellan aktörerna (Ljungberg & Larsson, 2012., 

Mattsson, 2012 och Qadir & Ali, 2017). 

1.2 Problemformulering  
En process som inte fungerar optimalt innehåller svårigheter som hindrar en 

välfungerande och effektiv process. En av dessa svårigheter är en så kallad 

trång sektion eller flaskhals. En flaskhals försämrar flödet (Olhager, 2013). 

Konsekvenserna utav detta är att processernas inflöde och utflöde påverkas 

negativt, vilket innebär att värdet till konsumenten minskar och 

samordningen mellan aktörerna försämras (Mattsson, 2012).  

 

Vildsvinskedjan fungerar idag inte optimalt på grund av flera flaskhalsar. 

Jägare har svårigheter med de låga intäkterna och höga kostnaderna som 
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leder till att vildsvin inte går vidare i kedjan (möte, Carlsson, Rosander & 

Wikström, 2019). Som förklarat i bakgrunden måste jägare, enligt lagen 

LIVSFS 2005:20 29-30§, vända sig till en vilthanteringsanläggning för att få 

köttet sålt. Vid försäljning får jägaren 10-15 kr/kilo för ett vildsvin medan 

livsmedelsbutikerna kan sälja det för drygt 200 kr. En anledning till varför 

jägarna ej kan ta mer betalt från vilthanteringsanläggningarna och varför 

anläggningarna inte kan sälja köttet för ett högre pris till livsmedelsbutiker 

och restauranger, är att båda parterna konkurrerar med EU-marknaden. På 

den säljer andra aktörer inom EU olika typer av viltkött. Den enskilda 

jägaren kan inte heller påverka kilopriset för vildsvin som säljs till 

vilthanteringsanläggningar. Detta motiveras med att det ej finns enskilda 

jägare som skjuter så pass mycket vildsvin så de kan påverka priset 

(Wrestling Carlin & Karlsson, 2013).  

 

I Jordbruksverkets rapport “Från skog till krog” (Wrestling Clarin & 

Karlsson, 2013) menar Svenska Jägareförbundet att det krävs att jägare 

skjuter flera vildsvin innan det blir lönsamt att leverera kött till en 

vilthanteringsanläggning. Mycket kött når ej marknaden på grund av detta 

problem, vilket har skapat en stor svart marknad. Som nämnts tidigare har 

det även uppfattats som ett problem att vildsvinskött som ska säljas till 

konsument måste gå genom en vilthanteringsanläggning. Privatpersoner och 

jägare kan därav ej sälja vildsvinskött som de anskaffat privat. Jägare har 

även problem med långa geografiska avstånd till ombud eller 

vilthanteringsanläggningar, vilket leder till att många inte säljer vidare 

vildsvinskött (möte, Carlsson, Rosander & Wikström, 2019). De nämnda 

problemen med geografiska avstånd, kvantitet av levererade vildsvin och 

krav att vildsvinsköttet måste gå genom en vilthanteringsanläggning är 

ytterligare exempel på hinder inom kedjan. 
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Som nämnts tidigare når enligt en rapport från Jordbruksverket (Wrestling 

Clarin & Karlsson, 2013) inte mer än 15% av vildsvinsköttet 

livsmedelsbutiker och restauranger. I samma rapport (Wrestling Clarin & 

Karlsson, 2013) menar Svenska Jägareförbundet att ett pris omkring 40 kr/kg 

är mer rimligt för att motivera jägare att sälja vildsvinskött till 

vilthanteringsanläggningar och få ut mer kött på marknaden. De 

vilthanteringsanläggningar som Jordbruksverket (Wrestling Clarin & 

Karlsson, 2013) har gjort enkätundersökningar med menar dock att högre 

inköpspris på vildsvinskött ej skulle bli lönsamt, då kostnaderna för 

exempelvis besiktning och trikintest skulle överstiga intäkterna.  

 

Slutligen upplever livsmedelsbutiker problem att få prognoser om den 

förväntade kvantiteten och väljer därför att inte marknadsföra vildsvinskött 

eftersom det finns en risk att det inte finns tillgängligt. Detta påverkar vidare 

deras kunders uppfattning om dem om de inte har köttet tillgängligt i butiken 

kort efter det har marknadsförts (Wrestling Clarin & Karlsson. 2013).  

 

Det är först när dessa hinder reduceras som processen kan fungera mer 

effektivt. Att studera processer, effektivisering och flaskhalsar individuellt är 

i sig är inget okänt område där flera författare tar upp och skriver om dessa 

teoretiska begrepps innebörd och förslag på hur processen kan effektiviseras 

genom olika angreppssätt (se Olhager, 2013, Qadir och Ali, 2017., Cooper 

m.fl., 1997., Fawcett, Magnan & McCarter, 2008., Bowles & Gardiner 2017., 

Damelio, 2011., 2015., Mattsson., 2012, Ljungberg & Larsson, 2016 och 

Jonsson & Mattsson, 2016). Vi har däremot märkt att dessa teoretiska 

begrepp tidigare inte studerats i den kombinationen vi avser. I arbetet bidrar 

vi till forskningen om kartläggningen av logistikprocesser. Teorier och 

tidigare forskning inom kartläggning, logistik och Supply Chain 

Management har använts. Hinder som vi identifierat jämförs med tidigare 
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forskning och utifrån forskningen har potentiella förbättringsförslag tagits 

fram. 

 

Det som tidigare har skrivits om vildsvin är främst författat av 

intresseorganisationer (se Wresling Clarin & Karlsson, 2013, Lööv, 2013 och 

Svenska Jägareförbundet 2017a & 2017b). I de rapporterna har olika hinder 

undersökts. Exempelvis har det i den praktiskt lagda rapporten “Från skog till 

krog” skickats ut enkäter och frågeformulär till butiker, jägareförbund samt 

vilthanteringsanläggningar för att undersöka varför inte mer vildsvinskött 

finns i butiker. Ytterligare steg görs ej, man presenterar inte en fullständig 

kartläggning av processerna, man applicerar heller ej teoretiskt underbyggda 

resonemang och lösningar, det presenteras bara hinder som uppgivits ur 

formulären samt ger ej några förslag på förbättringar. Här bidrar vi med en 

processkartläggning som ska underlätta att få en helhetsbild av kedjan samt 

applicerar Supply Chain Management på kedjan för att sköta och styra 

kedjan. Detta vill vi ska leda till en mer effektiv kedja och det är det som är 

syftet med vår rapport. Utöver detta urskiljer vi oss med att vi använder oss 

av teoretiskt underlag och har ett företagsekonomiskt fokus samt gjort mer 

djupgående intervjuer med de inblandade aktörerna.  

1.3 Syfte och frågeställningar 
De frågeställningar som grundar sig i problemformuleringen är:  

• Hur ser vildsvinskedjan ut i södra Sverige? 

• Vilka hinder och flaskhalsar finns i vildsvinskedjan? 

• Vilka förbättringar skulle kunna göras för att få vildsvinskedjan att 

effektiviseras? 

 

Syftet med uppsatsen är att kartlägga logistikkedjan för vildsvinskött i södra 

Sverige. Genom kartläggningen identifieras svårigheter som finns inom 

logistikkedjan idag. Utifrån relevant teori ges förslag på potentiella 

förbättringar. Genom att överkomma svårigheterna möjliggörs en mer 
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effektiv logistikkedja, med mer vildsvinskött på marknaden och ökad 

lönsamhet för kedjan som helhet. 

1.4 Disposition  
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2.  Metod 

➢ I följande avsnitt presenteras uppsatsens olika metoder, 

ställningstaganden och tillvägagångssätt. Under uppsatsen argumenterar vi 

för respektive val som vi har gjort för insamling av teori och empiri och 

därefter hur detta ska analyseras. Slutligen tar vi upp uppsatsens kvalitet och 

etiska överväganden.  

2.1 Ämnesval  

Inför val av examensämne kontaktade vi Länsstyrelsen i Kronoberg och LRF 

via hemsidan Mycareer, där de sökte studenter för att förbättra logistiken i 

region Kronoberg gällande viltkött. Vi valde att ta kontakt med LRF och 

Länsstyrelsen Kronoberg då de låg geografiskt nära och att arbetet inkluderar 

flera personliga intressen som vilt, företagande, livsmedel och hållbarhet. 

Utifrån detta har vi nischat in oss på vildsvin och hur logistiken ser ut 

gällande vildsvinskött då marknaden har större problem med att just få ut 

vildsvinskött till konsumenter relativt till annat viltkött. 

2.2 Utvärderingsstudie 

Som nämnts tidigare är syftet att kartlägga, förstå och effektivisera 

vildsvinskedjan. Därför används en utvärderingsstudie, vilket passar när 

frågeställningar berör frågor såsom att beskriva processer och undersöka ett 

okänt område (Sandberg & Faugert, 2016). 

      

Vi har gjort en processutvärdering i uppsatsen, vilket är ett av de möjliga 

alternativen för utvärderingsstudier (Skärvad & Lundahl, 2016). Syftet med 

processutvärderingar är att undersöka processen, dess effekter och 

konsekvenser vid tagna beslut. Denna typen av utvärdering kan ge en mer 

ingående uppfattning av en process. En analys kan synliggöra vad som 

karakteriserar en process. Den här typen av utvärdering fokuserar på 

förhållanden, dels inom själva systemet och dels i förhållande till 



 

10 

 

omgivningen. En processutvärdering ger oss en överblick av processer och 

vad som behöver förändras, vilket vi avsåg göra genom att kartlägga 

vildsvinskedjan och därefter identifiera hinder och problem (Stevrin, 1991). 

2.3 Teoretisk materialinsamling  

I arbetet har vi använt oss av Linnéuniversitetets bibliotek och dess sökmotor 

Onesearch samt dess databaser för att hitta böcker och vetenskapliga artiklar. 

Relevanta böcker lånades från biblioteket och vetenskapliga artiklar har 

hämtats från bibliotekets databaser, där samtliga artiklar är “peer reviewed”.  

 

 

Vidare har vi använt oss av rapporter från Svenska Jägareförbundet, 

Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Vetenskapsrådet. Dessa har vi tagit 

del av genom sökning via sökmotorn Google samt de kontakter vi etablerat 

under arbetets gång. Rapporterna är skrivna av olika intresseorganisationer 

snarare än universitet och databaser och därav tar vi upp dessa för sig själva. 

 

Nyckelord som vi använt i sökningar på Linnéuniversitetets sökmotor 

Onesearch och andra databaser har varit: logistikprocesser, processer, trånga 

sektioner, flaskhalsar, effektivitet, kvalitet, produktivitet, kartläggning, 

källkritik, utvärdering, Supply Chain Management, processes, process 

mapping bottlenecks, efficiency, effectivity, improvement och quality. 

 

Nyckelord vid sökning efter rapporter har varit: vildsvin, jakt, vildsvinsstam, 

vildsvinskött, logistik, process, flaskhalsar, Livsmedelsverket, 

Vetenskapsrådet. 

2.4 Empirisk materialinsamling   

Olika metoder för materialinsamling kan passa för utvärderingsstudier, 

beroende på hur frågeställningarna är utformade (Sandberg & Faugert, 2016 

och Skärvad & Lundahl, 2016). Valet av hur man väljer att samla in material 
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beror även på vilka resurser som finns, i form av tid och pengar. Vi har valt 

att använda oss av intervjuer, vilket kan användas som huvudmetod för 

forskning (Dalen, 2015). Intervjuer har gjorts för att få mer förståelse av de 

olika aktörerna i kedjan. Metoden innebär att frågor ställs av en eller flera 

intervjuare till en eller flera intervjupersoner (Skärvad & Lundahl, 2016).  

 

Vi har gjort semistrukturerade intervjuer, vilket är en typ av intervju 

(Bryman & Bell, 2017, Skärvad & Lundahl, 2016 och Kvale, 2007). Den 

följer en viss struktur som inte är helt fastställd. Intervjun syftar till att förstå 

intervjupersonen (Kvale, 2007). Den skiljer sig från strukturerade intervjuer 

genom att inte vara helt formell, samtidigt är den inte lika vardaglig som en 

ostrukturerad intervju. Denna struktur passade bäst för oss då vi hade tids- 

och resursbegränsningar samt ville ha svar på specifika frågor och områden 

av de intervjuade, vilket skulle ha gjort det svårare att genomföra 

ostrukturerade intervjuer. Valet gav oss möjlighet att ställa följdfrågor och 

anpassa samtalet efter vad intervjupersonen har att säga, eftersom det är 

möjligt vid användande av semistrukturerade intervjuer (Skärvad & Lundahl, 

2016). Den möjligheten hade inte funnits vid ett mer strukturerat 

förhållningssätt. Hade vi tillämpat strukturerade intervjuer hade en risk varit 

att intervjupersonerna inte hade fått uttrycka vad de faktiskt tyckte, utan 

blivit låsta av strukturen. Då antalet intervjuer är relativt få föredrog vi att 

anpassa intervjufrågorna efter varje intervjuperson.  

 

För att kunna generalisera slutsatserna och att uppsatsen ska anses som 

trovärdig är det väsentligt att de respondenter som intervjuas inte är 

slumpmässigt valda, utan är målstyrda. Detta är för att vi som författare velat 

ha möjlighet att välja de personer vi ansett vara lämpliga till respektive del i 

kedjan. För de respondenter som har valts ut har vi först och främst använt 

oss av Länsstyrelsens och LRF:s förslag på kontaktpersoner. Efter ett första 

telefonsamtal samt ett möte med Länsstyrelsen Kronoberg och LRF fick vi 
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förslag på flera möjliga kontaktpersoner för studien. Vi har även själva 

kontaktat personer som vi anser vore lämpliga för att få med vildsvinskedjan 

(Bryman och Bell, 2017).  

 

För att representera jägarna har vi haft en intervju med Louise Gårdefalk som 

är jaktvårdskonsulent på Svenska Jägareförbundet och med Lars-Ove 

Johansson som både är jägare och ombud. Han har varit ombud i ungefär 20 

år. Därefter har vi haft en intervju med Petter Sernert från Ryssbygymnasiet. 

De driver ingen kommersiell verksamhet. De andra anläggningarna som 

medverkat är Tvärskogs vilt där vi intervjuat Tomas Nilsson och en till 

anläggning som vill vara anonym under uppsatsen. Alla dessa anläggningar 

är godkända vilthanteringsanläggningar (Svenskt viltkött, u.å.). Slutligen har 

vi intervjuat Rickard Äppelblom som är butikschef på Coop Oxtorget och 

Kent Karlsson på ICA Maxi Stormarknad Växjö, som är ansvarig för 

köttavdelningen på ICA samt är jägare och medlem i Svenska 

Jägareförbundet. Dessa två personer representerar livsmedelsbutiken i 

kedjan. Båda butikerna säljer en del vildsvinskött i butikerna. Anledningen 

till varför vi inte intervjuat en grossist är för grossisten är en mellanhand 

mellan vilthanteringsanläggningarna och butikerna och svarar för deras utbud 

och efterfrågan. Den informationen som krävs för uppsatsen ges därav av 

dessa två aktörer för att förstå grossistens roll. Antalet restauranger som 

serverar vildsvinskött är relativt begränsade. Vi ansåg att på grund av tid, 

resurser och avstånd var det inte lämpligt att intervjua restauranger. 
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Tabell 1. Sammanställning av respondenter 

 

 

Efter intervjutillfället har vi även haft kontakt med den anonyma källan 

genom mail som komplettering när ytterligare frågor har tillkommit. 

 

När vi genomförde intervjuerna med respondenterna använde vi oss av ett 

tillvägagångssätt som Kvale och Brinkmann (2014) skrivit om för att 

strukturera arbetet. Det kan delas upp i olika steg, de vi använt är; 

tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, verifiering och 

rapportering. I tematiseringen har undersökningens syfte och frågeställning 

formulerats. I det andra steget gjorde vi en planering av hela arbetet. Sedan 

gjordes själva intervjuerna utifrån intervjuguiden som hittas i bilaga 1. En 

sådan tar upp olika ämnen som man vill behandla under en intervju och har 

enligt teorin inte någon tydlig struktur (Bryman & Bell, 2017, Kvale & 

Brinkmann, 2014). I guiden har vi formulerat vad vi vill ta upp under 

intervjuns olika delar och vilka frågor vi vill få svar på. Frågorna har 

anpassats något efter de olika intervjupersonerna. 

 

Under intervjuerna har vi börjat med att ställa respondenterna mer allmänna 

frågor och sedan gått över till mer känsliga och centrala ämnen efter hand, 

vilket är viktigt enligt Dalen (2015). Vi har både gjort intervjuer öga mot öga 

och via telefon, vilket är olika alternativ enligt Skärvad och Lundahl (2016). 

I första hand har vi genomfört intervjuer öga mot öga. Då det inte funnits 
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möjlighet, främst på grund av geografiska avstånd mellan oss och 

intervjupersonen, har telefonintervjuer även använts vid tre av de sju 

intervjuerna. 

 

Det finns olika metoder för att dokumentera intervjuer, Kvale (2007) 

presenterar olika alternativ. Vi har använt oss av röstinspelningar och 

antecknande. Röstinspelningen har varit vår viktigaste insamlingsmetod 

under intervjuerna, den möjliggör ett större fokus och närvarande. 

Antecknande används som komplement, främst för sådant material som inte 

spelas in då en av aktörerna ej ville bli inspelad. 

2.5 Empiri- och analysmetod 

Efter de tidigare nämnda delarna har utskriften och analysen av materialet 

gjorts. Utskriften har skett genom att vi antecknat under intervjuerna och 

sedan kompletterat anteckningarna genom att lyssna på det inspelade 

materialet och antecknat samtidigt. Under dataanalysen organiserades 

materialet genom att de viktigaste delarna av utskriften markerades. 

Processkartläggningen har gjorts med hjälp av de insamlade materialet i 

programmet Chartist genom standardsymboler. Se bilaga 2 för dessa 

symboler. 

 

För att skriva de andra delarna har nyckelbegrepp skrivits ned i ett 

Exceldokument för att kunna urskilja likheter och skillnader. Det här stöds av 

teorin, som säger att dataanalysen är den process där man undersöker och 

organiserar upp den insamlande datan för att sedan hitta mönster och urskilja 

det som är relevant för uppsatsen (Kvale & Brinkmann, 2014., Fejes & 

Thornberg, 2015 och Jacobsen, 2002). Detta har sedan använts i analysdelen 

där teorin och empirin har kombinerats för att analysen ska bli djupgående, 

där uppsatsens frågor besvarats och vidare presenterats i slutsatsen 

(Jacobsen, 2002).  
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2.6 Kvalitetsmått  

Efter de tidigare stadierna gick vi in i verifieringssteget, där resultatet 

verifierades genom kvalitetsmått. För att utvärderingar ska komma till 

användning är det viktigt att studien håller hög kvalitet. Vi har använt 

kriterierna validitet, reliabilitet och användbarhet (Sandberg & Faugert, 

2016).  

 

Validitet är hur trovärdiga slutsatserna är och möjligheten att generalisera 

dem till andra situationer utifrån det man har kommit fram till (Sandberg och 

Faugert, 2016). Under detta steg är det enligt Bryman och Bell (2017) 

väsentligt att noggrant beskriva hur man gjort sitt urval och ha representativa 

personer för att kunna generalisera. De personer som vi har intervjuat (se 

empirisk materialinsamling) har erfarenhet och är kunniga inom sina 

områden. För att stärka uppsatsens trovärdighet har vi även valt att intervjua 

flera personer för flera av delarna i kedjan. Utöver detta förväntar vi oss även 

att kunna generalisera resultaten av denna uppsats eftersom problemen som 

finns inte är specifika för undersökningsområdet södra Sverige utan är ett 

utbrett problem i Sverige (möte, Carlsson, Rosander & Wikström, 2019). 

 

Reliabilitet är hur tillförlitlig en utvärdering är. Det innebär att om andra 

forskare skulle göra samma undersökning och tillämpa samma metod skulle 

de komma fram till liknande resultat. För att uppnå det behöver man vara 

systematisk och noggrann. Hög reliabilitet innebär att det inte är slumpen 

som avgör resultaten. De som har intervjuats för processerna, har noggrant 

valts ut efter deras kunskaper. Därför är datamaterialet pålitligt vilket tyder 

på att det har en hög reliabilitet (Sandberg & Faugert, 2016).  

 

Det sista kvalitetsmåttet för utvärderingsstudier är användbarhet och innebär 

om resultat av en undersökning bidrar till hur utvärderingen ska användas. 

För att erhålla en hög användbarhet behöver texten exempelvis vara anpassad 
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till läsaren så att mottagaren tydligt förstår innehållet. Detta har vi gjort 

genom att förklara de teoretiska begreppens innebörd. Det gäller även att 

man är strukturerad och presenterar de slutsatser som har gjorts. Detta har vi 

säkrat genom en koppling mellan syfte, teori och empiri. Därefter kommer de 

slutgiltiga resultaten presenteras i slutsatsen (Sandberg & Faugert, 2016).  

2.7 Etiska överväganden 

Slutligen har rapporteringen skett enligt vetenskapliga kriterier. 

Vetenskapsrådet (2002) skriver om forskningsetiska principer. Vi har följt 

dessa när vi utfört våra intervjuer. Syftet med att använda dessa principer har 

enligt oss varit att skydda individen i olika avseenden. De etiska principer 

som Vetenskapsrådet tagit upp är: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Informationskravet innebär att “Forskaren skall informera de av forskningen 

berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte.” (Vetenskapsrådet, s. 7, 

2002) och samtyckeskravet innebär: “Deltagare i en undersökning har rätt 

att själva bestämma över sin medverkan.” (Vetenskapsrådet, s. 9, 2002) 

Dessa två krav tillämpades i vårt arbete genom att vi vid kontakt 

genomgående har förklarat vad syftet med uppsatsen och intervjun varit samt 

frågat om de vi kontaktat vill medverka i studien. 

 

Konfidentialitetskravet innebär “Uppgifter om alla i en undersökning 

ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och 

personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta 

del av dem.” (Vetenskapsrådet, s. 12. 2002). Alla medverkande har blivit 

erbjudna att vara anonyma i slutet av varje intervjutillfällen. Här har en av de 

intervjuade velat vara anonym. 
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Nyttjandekravet innebär “Uppgifter insamlade om enskilda personer får 

endast användas för forskningsändamål” (Vetenskapsrådet, s. 14, 2002). 

Genom arbetet har vi aldrig givit ut personuppgifter om de medverkande 

personerna förutom i vårt forskningsändamål. 
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3.  Teori 

➢ Detta avsnitt går igenom den teoretiska referensramen som uppsatsen 

har. Först kommer en ingående beskrivning av logistikprocesser följt av 

Supply Chain Management. Sedan gås begreppen processkartläggning, 

effektivisering och flaskhalsar igenom. Avsnittet avslutas med en 

sammanfattning av teorin.  

3.1 Logistikprocesser 

En process inom logistik kallas enligt Mattsson (2012) en affärsprocess. 

Affärsprocessen definieras som ett antal på varandra följande aktiviteter. 

Dessa omvandlar inflöde till utflöde för att tillfredsställa kundbehov. Vidare 

kan man dela in dessa processer i olika kategorier. Ett sätt att uppdela 

processer är efter deras organisatoriska omfattning. Tvärorganisatoriska 

processer kan innefatta mer än ett företag och kan inneha aktiviteter som 

utförs på flera olika ställen i organisationen (Mattsson, 2012). 

 

Enligt Jonsson och Mattsson (2016) kan processerna vidare delas in i olika 

områden och ofta delas de in i kärnprocesser, stödprocesser och 

ledningsprocesser. Kärnprocesser är de processer som ökar värdet i själva 

varan eller tjänsten som logistikprocessen avser. Det är de processer som gör 

att värdet ökar i kundens ögon. Man brukar prata om sju olika typer av 

kärnprocesser; produktutveckling, försäljning, kundorder, anskaffning, 

tillverkning/service, distribution och efter leverans, där i princip alla företag 

använder sig av en eller flera av dessa kärnprocesser. Stödprocesser är de 

processer som stödjer kärnprocesser. Stödprocesserna kretsar därav kring 

kärnprocesserna och anpassas därefter. Exempel på stödprocesser är 

underhåll och reparationer. Ledningsprocesser är de processer som bidrar till 

samordning och planering och avser att planera och välja strategi för övriga 

processer (Jonsson & Mattsson, 2016). 
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Man kan även beskriva logistiksystemet som ett antal funktioner enligt 

Jonsson och Mattsson (2016). När man pratar om logistiksystemet som ett 

antal funktioner definieras hela systemet utifrån dess resultat. Funktioner kan 

till exempel vara inköp, transportplanering, lagring och produktion. Alla 

dessa funktioner definieras då av sitt resultat, produktionen producerar 

exempelvis produkter. Traditionellt har man sett verksamheter som en 

samling funktioner av arbetsuppgifter och ansvar. Eftersom dagens 

verksamheter förväntas utföra mer avgränsade och mer specialiserade 

uppgifter har man gått mot en mer processinriktad verksamhet. 

Grundantagandet som lett till denna utveckling är att man anser att man 

genom specialisering blir mer effektiv. Ett problem som uppstår i det 

traditionella funktionssystemet är att eftersom funktionen definieras av dess 

enskilda resultat så ser man mindre till hela kedjan. Följden blir att ansvar för 

produktens kvalitet längs hela flödet minskar. Man har genom bytet från 

funktionssynsättet till processynsättet gått från ett uppgiftsbaserat synsätt till 

ett flödesorienterat synsätt, vilket har gjort att de anställda mer svarar till 

kundens behov än deras nuvarande chefs behov. Ytterligare en positiv aspekt 

med ett processorienterat synsätt är att hela flödet ej blir uppdelat på flera 

ansvarsområden som det gör i ett funktionssystem (Mattsson, 2012). 

 

Enligt Ljungberg och Larsson (2012) är processer intressanta för att generera 

värde och tillfredsställa konsumenten, effektivitet och att resurser används på 

ett optimalt sätt. Även Qadir och Ali (2017) drar slutsatsen att en bättre och 

mer välfungerande logistikprocess ger en bättre kundservice, vilket bidrar till 

att behålla befintliga kunder och att hitta nya. Författarnas studie visar även 

på att logistikprocessen bidrar till en förbättrad ingående- och utgående 

process samt kommunikation.  

 

Jonsson och Mattsson (2016) skriver om flödena som sker i logistiksystemet. 

Läran om effektiva materialflöden är en förklaring av logistik. Andra flöden i 
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logistiksystemet är informationsflöden och monetära flöden. Materialflödet 

är det flöde som kräver mest resursåtgång. Här talar man om det fysiska 

materialflödet av exempelvis produkter. Informationsflödet är det flöde av 

information som sker i ett logistiksystem. Man behöver information för att 

balansera systemet, exempelvis se efterfrågan från kunder och koordinera 

systemet så det blir optimalt. Slutligen är det monetära flödet de betalningar 

som sker mellan leverantören till kunden och sker i motsatt riktning till det 

monetära flödet.  

3.2 Supply Chain Management 

Det finns många olika definitioner av Supply Chain Management (Cooper 

m.fl., 1997). En allmän uppfattning som gör att det skiljer sig från liknande 

begrepp inom logistikämnet är att det ser till hela försörjningskedjan och 

därmed har ett helhetssynsätt. Detta betyder att man ser till kedjan från 

råvara till slutkonsument, det kan innebära exempelvis planering och 

samordning mellan olika företag. Slutkonsumenterna är de viktiga i kedjan 

och det är utifrån dem kedjan ska byggas. Supply Chain Management kan 

möjligen förklaras lättare då supply chain står för försörjningskedja samt att 

det innehar begreppet management vilket betyder att det även innebär en 

styrning samt skötsel av dessa försörjningskedjor (Mattsson, 2012). Spannet 

som ett supply chain omfattar beror på antalet företag eller aktörer, samt 

antalet aktiviteter och funktioner som sker i hela kedjan från råvara till 

slutkonsument (Cooper m.fl., 1997). I den här uppsatsen ses SCM ur ett 

helhetsperspektiv, från råvara till slutkonsument med begreppen skötsel och 

styrning.  

 

Fawcett, Magnan & McCarter (2008) presenterar fördelar med ett fungerande 

SCM. Dessa är: sänkta kostnader, bättre utnyttjande av tillgångar, ökad 

förmåga att hantera oförutsägbara händelser, minskade lagerkostnader och 

sänkta totalkostnader för produkter. Det finns även fördelar kopplade till 
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slutkonsumenten, såsom ökad kundnöjdhet, ökad leveranssäkerhet och 

kortare ledtider. 

3.3 Processkartläggning  

För att kunna effektivisera sin verksamhet behöver man få en överblick över 

hur det ser ut i dagsläget med processerna och hur arbetsuppgifterna är 

uppdelade. Detta kan göras genom en processkartläggning (Jonsson & 

Mattsson, 2016). Bowles och Gardiner (2017) skriver att processkartläggning 

ger en bättre förståelse av den nuvarande processen, med dess flöden och 

funktioner, för att sedan kunna identifiera problemen. Det är först när 

problemen väl är identifierade som potentiella förbättringar kan göras för att 

få en bättre och mer välfungerande process. Kartläggning av processerna 

möjliggör även en bättre kommunikation mellan aktörerna i kedjan.  

 

Mattsson (2012) nämner kritik som existerar mot att genomföra kartläggning. 

Kritiken syftar främst mot att aktörerna redan har vetskap om hur processen 

ser ut och dess svårigheter och därav vore kartläggning onödigt och slöseri 

med tid när syftet är att ändra den aktuella processen. Denna kritik ifrågasätts 

med att processer är komplexa och att de individuella aktörerna endast har 

information och kunskap om sin del och inte hur hela kedjan ser ut. 

Författarna skriver även att det är först när en kartläggning har gjorts som 

man kan göra förändringar. Genom kartläggning minskar även risken för 

suboptimering när aktörerna får en förståelse över deras roll i processen 

(Ljungberg & Larsson, 2012). Suboptimering kan förklaras som att “... 

enskilda avdelningar optimeras på bekostnad av helhetens totala effektivitet.” 

(Jonsson & Mattsson, 2016, s. 35)  

 

Mattsson (2012) skriver att det finns flera olika sätt för att kartlägga 

processer. Ett utav dessa är flödesscheman. Flödesschemat är själva 

diagrammet som tas fram genom kartläggningen där den både tar upp vilka 
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aktiviteter och dess ordning (Damelio, 2011 och Mattsson, 2012). Detta är 

framförallt användbart att använda sig av när man har flera olika aktörer i 

processen att ta hänsyn till. För att flödesschemat ska kunna vara användbart 

behövs väsentliga aktörer med kunskap och erfarenhet om själva processen 

(Sörqvist, 2004). För att skapa flödesscheman används olika typer av 

symboler för olika aktiviteter (se bilaga 2).  

3.4 Effektivisera processer 

När man studerar processer är det vanligt att man intresserar sig för hur man 

skapar värde för att tillfredsställa konsumenterna, hur effektivitet skapas och 

hur företagets resursanvändning hanteras. För att något ska anses som 

effektivt gäller det att kunna använda sig av sina resurser på ett optimalt sätt 

där målet är att jobba smartare, inte snabbare (Ljungberg & Larsson, 2012).  

 

För att kunna få en mer effektiv SCM-kedja behöver man veta vilka hinder 

man har idag. Hur dessa hinder uppstod från början kan bero på brist på 

tydliga riktlinjer från företagsledningen, felaktigt värderade processer i form 

av dess kostnader, icke-anpassade mått, hinder inom organisationen och 

svårigheter med att mäta försörjningskedjans bidrag och kundernas 

efterfrågan. Andra hinder kan vara att informationsflödet inte fungerar, 

inkonsekventa operativa mål och motvilja att dela information. För att 

överkomma hindren är det väsentligt med stöd av ledning och medarbetare, 

öppen informationsdelning, erfarna chefer med kunskaper inom olika 

områden, utbildning inom SCM, att ta hjälp av rådgivare, 

leverantörssamarbete, rationalisering och processdokumentation (Fawcett, 

Magnan & McCarter, 2008). 

 

Mattsson (2012) skriver även om olika sätt för att effektivisera för en mer 

välfungerande process. Ett alternativ är att förenkla och rationalisera genom 

kartläggning, för att eliminera onödiga aktiviteter som ej är värdeskapande. 



 

23 

 

Vid rationalisering är det första steget att avgöra var processen börjar och 

slutar och vilka dess kunder är. Därefter kan man beskriva hur det ser ut idag 

och kartlägga processen, med syfte att göra processen mer effektiv. Även 

Ljungberg & Larsson (2012) skriver att kartläggning är det snabbaste och 

effektivaste sättet för att få en överblick hur verksamheten ser ut.  

 

För att en process ska fungera mer effektivt behöver även informationsflödet 

fungera mellan aktörerna för att använda minsta möjliga resursanvändning. 

Ett bra informationsflöde ger alla aktörer en överblick över hur processerna 

ser ut, vilket kan användas för att sedan kunna tillfredsställa kunden. Att 

tillhandahålla rätt informationsutbyte ger även aktörerna snabbare och 

säkrare kommunikation med varandra (Ljungberg & Larsson, 2012). 

 

Det är vanligt att informationsgap uppstår mellan aktörerna i kedjan där 

exempelvis konsumenterna kan ha tillgång till information som 

leverantörerna inte får del av och vice versa. Detta leder till att 

resursutnyttjandet försämras, leveranserna försämras och osäkerheten ökar. 

När företag är osäkert samlar man på sig buffertlager vilket leder till ökad 

kapitalbindningen (Mattsson, 2012) vilket kommer påverka företags 

kassaflöde och betalningsförmåga negativt (Jonsson & Mattsson, 2016).  

 

I litteraturen skriver Mattsson (2012) om två olika alternativa 

informationsbehandlingar; off-line och on-line. Off-line innebär att sändaren 

och mottagaren inte har någon direkt kommunikation med varandra, där 

ingen av parterna har kontroll över när sändningen och när bearbetningen 

inträffar. Denna form av information berör främst kommunikation genom 

brev, och e-post. Men att använda sig av off-line kommunikation kan leda till 

att effektiviteten minskar där det kan uppstå tidsfördröjningar och leda till 

ökat arbete om man exempelvis använder sig av brev.  
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Vid on-line har sändaren och mottagaren direkt kommunikation med 

varandra där aktiviteter eller ärenden kan genomföras och slutföras utan 

några avbrott. Användning av on-line kan bidra till kortare ordercykeltider 

och tidssparande och innefattar kommunikation genom telefon, electronic 

data interchange (EDI), elektronisk data access (EDA) eller internet. Att 

använda sig av internet för kommunikation har däremot fördelen att det är 

lämpligt mellan både privatpersoner och företag. Det finns däremot 

nackdelar med respektive sätt. Eftersom on-line kommunikation innefattar 

direkt kommunikation behöver mottagaren vara tillgänglig vid specifika 

ögonblick, om kommunikationen exempelvis sker via telefon. Att införa 

system som EDI kräver stora investeringar och är även kostsamt (Mattsson, 

2012).  

 

Slutligen nämner författaren att effektivisering av processer kan göras genom 

samarbete mellan aktörerna, genom att samordna resurserna och 

materialflödet. Hur mycket av en produkt som ska tillverkas och levereras 

påverkas av slutkonsumenternas efterfrågan av produkten. Det är endast när 

företaget kan möta slutkonsumenternas efterfrågan som man kan uppnå en 

effektiv resursförbrukning och processamordning (Mattsson, 2012).  

 

För att få aktuell information om den efterfrågade kvantiteten behöver 

efterfrågan från slutkonsumenterna fångas upp och kommuniceras med 

leverantörerna för att veta kvantiteten som ska tillverkas, där man sedan 

jämför från den föregående perioden. Detta görs för att ge leverantörerna 

bättre kortsiktiga prognoser och för att direkt styra materialflödet till 

slutkunden. I dagligvaruindustrin är det däremot enklare att få information 

om den aktuella efterfrågan om man använder sig av point-of-sale försäljning 

vilket gör att aktörerna får information dagligen. Kortfattat kan man beskriva 

point-of-sale som butikens kassasystem (Mattsson, 2012).  
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Alternativt kan kundföretaget göra prognoser om sitt uppskattade framtida 

behov och sedan överlämna en sådan så kallad kundprognos till den aktuella 

leverantören. Denna prognos kommer sedan leverantören att använda sig av. 

När leverantören har fått in dessa prognoser från alla dess kunder kan 

företaget sedan sammanställa dessa för att uppskatta den framtida 

efterfrågan. Detta minskar osäkerheten om efterfrågan och gör det enklare 

för leverantören att planera hur mycket som behövs tillverkas för att möta 

efterfrågan. Om kunderna planerar att anordna någon form av aktiviteter som 

skulle påverka efterfrågan, behöver de även informera leverantören om detta 

så att de inte enbart förlitas på historisk efterfrågan. Med en säkrare prognos 

behöver företag inte heller samla på sig buffertlager, vilket ger en bättre 

samordning av materialflödet (Mattsson, 2012).  

3.5 Flaskhalsar 

En flaskhals eller trång sektion som det också kallas är när flödet i en kedja 

begränsas, alltså ett hinder. Det förekommer då en verksamhets prestation 

påverkas av fysiska eller tekniska kapacitetsbegränsningar i dess processer. 

En flaskhals kan även uppstå när utbudet överstiger efterfrågan. En trång 

sektion kan målas upp som en flaskhals som smalnas av, där man med 

avsmalningen avser begränsningen av kapaciteten, därav namnet “flaskhals” 

(Olhager, 2014). 

 

 

Trånga sektioner är oftast i behov av att få en ökad kapacitet så att de till sist 

kan elimineras. Då man ökar den enskilda trånga sektionens kapacitet kan 

resterande del i produktionen också utnyttjas mer. Detta leder till att hela 

kedjans kapacitet förbättras, fler enheter kan tillverkas och att 

tillverkningskostnaden per enhet minskar (Olhager, 2013). 
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Enligt Olhager (2013) kan man enligt en femstegsmodell eliminera trånga 

sektioner: “1. Identifiera systemets begränsning, det vill säga flaskhalsen. 2. 

Besluta hur systemets begränsning skall utnyttjas. 3. Underordna allt annat 

till detta beslut. 4. Öka systemets begränsade kapacitet. 5. Om en 

begränsning har eliminerats - börja om från punkt 1.” (Olhager, s. 481, 

2013). Efter en eliminering av en trång sektion är det viktigt att börja om 

(steg 5) då en ny trång sektion kan ha uppkommit till följd av att en annan 

elimineras. En annan resurs kanske ej kan hantera den nya kapaciteten som 

uppstår efter en eliminering av en flaskhals. Genom denna femstegsmodell så 

försöker man därav ej bara eliminera enskilda flaskhalsar utan även förbättra 

hela flödet. 

 

Enligt S. M., Rajesh och S.A., Vasantha Kumara (2018) minskar ledtiderna i 

produktionen om organisationen arbetar med att hitta och reducera 

flaskhalsar vilket bidrar till högre produktivitet. Zhao m.fl. (2015) har 

författat en artikel som handlar om att reducera flaskhalsar i vården. Det 

skrivs i artikeln att man i vården använder sig av tekniska metoder såsom att 

prognostisera flöde, matcha kapacitet med flöde, identifiera och ta bort icke-

värdeskapande aktiviteter för att förbättra flödet. Detta ska enligt författarna 

leda till ökad effektivitet. 

3.6 Sammanfattning av teori  

Att effektivisera processer kan leda till flera fördelar. Detta har 

demonstrerats i en konceptuell modell i figur 2. Om man kan komma över de 

hinder som de olika flödena har kan man effektivisera processerna så att det 

ingående och utgående flödet förbättras (Fawcett, Magnan & McCarter, 

2008). 

 

Att hindren i kedjan uppkommer kan exempelvis bero på brist på tydliga 

riktlinjer från företagsledningen, felaktigt värderade processer i form av dess 
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kostnader, icke-anpassade mått, hinder inom organisationen, svårigheter med 

att mäta försörjningskedjans bidrag, kundernas efterfrågan, att 

informationsflödet inte fungerar, inkonsekventa operativa mål och motvilja 

att dela information (Fawcett, Magnan & McCarter, 2008).  

 

För att kunna reducera dessa hinder och uppnå en hög leveranssäkerhet, hög 

kundnöjdhet och samverkan behöver processerna effektiviseras (Bowles & 

Gardiner, 2017). För att få en effektiv kedja behöver man först kartlägga hur 

kedjan ser ut idag för att identifiera hindren som gör att kedjan inte fungerar. 

Kartläggning ger en bättre förståelse för hur flödena fungerar. Det finns olika 

alternativ för att kunna effektivisera processer. Ett sätt är genom att förenkla 

och rationalisera. Detta görs för att få bort de aktiviteter som inte är 

värdeskapande (Mattsson, 2012). 

 

Ett av hindren (Fawcett, Magnan & McCarter 2008) är om 

informationsflödet inte fungerar, vilket skapar så kallade informationsgap. 

Det leder till osäkerhet och ökad kapitalbindning eftersom man köper på sig 

ett buffertlager. Genom att tillhandahålla rätt informationsutbyte ger detta 

aktörerna snabbare och säkrare kommunikation med varandra. Att använda 

sig av on-line kommunikation kan även öka effektiviteten, förkorta 

ordercykeltider och spara tid (Mattsson, 2012). Ett annat hinder i kedjan är 

att mäta kundernas efterfrågan (Fawcett, Magnan & McCarter 2008). Detta 

hinder kan effektiviseras genom att fånga upp slutkonsumentens efterfrågan 

som sedan ska kommuniceras vidare till leverantören. Antingen kan man 

jämföra kvantiteten med föregående år eller göra prognoser om sitt 

uppskattade behov och vidarebefordra det till leverantören. När detta väl har 

gjorts kommer kedjan att fungera bättre som resulterar i att flaskhalsen 

reduceras och gör att mer kommer ut på marknaden (Mattsson, 2012).  
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Figur 2. Konceptuell modell (egen) 
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4.  Empiri 

➢ I följande avsnitt presenteras materialet som har samlats in. I den första 

delen presenteras en processkartläggning över vildsvinskedjan. Därefter 

presenteras de problem som har identifierats och potentiella förändringar 

som kan uppkomma inom en snar framtid på marknaden. 

4.1 Processkartläggning  

Nedan presenteras processkartläggningen som har baserats på aktörerna som 

vi har intervjuat. Aktiviteterna som nämns i texten refererar till 

processkartläggningen i bilaga 3. Kedjan startar med jägaren som jagar 

vildsvinet (1). Sedan skjuter jägaren vildsvinet (2). Många kostnader 

uppkommer för jägaren i steg (1) och (2). Det är svårt att säga hur stora 

kostnaderna är. Bland annat krävs jägarexamen, utrustning, mark att jaga på 

(exempelvis arrende) samt viltvård som bedrivs av jägare som totalt 

uppskattas kosta 500 miljoner kronor varje år för alla jägare i Sverige. 

 

Efter att ett vildsvin har skjutits har jägaren två alternativ: antingen att lämna 

kvar vildsvinet i skogen utan att sälja vidare djuret och processen slutar där 

(2a). Det andra alternativet (2b) är att hen kan rensa och tömma djuret på 

blod och röda organ (3). Med rensning av röda organ menar vi att djurets 

njure, hjärta, lungor och lever plockas bort och sparas. Det är även viktigt att 

huvudet sitter kvar på vildsvinet. De röda organen och huvudet tas med för 

veterinärbesiktning och trikinprov som livsmedelsverkets veterinärer gör hos 

vilthanteringsanläggningarna senare i kedjan. Det görs för att kunna upptäcka 

trikiner om köttet går till en vilthanteringsanläggning eller ett ombud. Om 

jägaren gått en viltundersökningskurs behöver de röda organen ej följa med. 

Ett intyg ersätter då istället de röda organen där exempelvis plats, datum, tid 

det är skjutet, till vilken anläggning djuret ska levereras, hur djuret är 

uppmärkt och om de röda organen har haft någon förändring. Detta formulär 

har totalt tio rader att fylla i och ska följa med vildsvinet genom kedjan. 
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I nästa steg kan jägaren antingen välja att ha kvar vildsvinet för privat bruk 

(4a) eller sälja vidare/transportera det till ett ombud eller 

vilthanteringsanläggning (4b). Det är i detta steg (4) som en stor del av köttet 

försvinner då det enligt Jordbruksverket (Wrestling Clarin & Karlsson 2013) 

bara är omkring 15% av allt vildsvinskött som når marknaden. Om jägaren 

väljer att använda det för privat bruk (5a) får hen inte sälja vidare eller ge 

bort köttet enligt gällande regler. Väljer jägaren ändå att sälja köttet så sker 

det på den svarta marknaden (5b). Om jägaren vill sälja vidare köttet legalt 

kan hen antingen välja att distribuera det direkt till en 

vilthanteringsanläggning (a) eller till ett ombud (b). Den slaktade vikten 

måste oavsett vara över 10 kg, annars tar varken ombudet eller anläggningen 

emot vildsvinet på grund av för höga kostnader. Prislistan som jägaren får 

betalt efter av vilthanteringsanläggningen presenteras i tabell 2 nedan. Över 

50 kg renskuren vikt får jägaren 500 kr oavsett vikt annars gäller pris per 

kilo. Med “KG renskuren” menas slaktad vikt (köttvikt) på vildsvinet enligt 

Johansson. 

 

Tabell 2. Prislista jägare får betalt efter för vildsvinskött 

 

Nästa aktör i kedjan är ombud. Ombudet är mellanhanden mellan jägaren och 

vilthanteringsanläggningen och existerar för att minska det geografiska 

avståndet mellan dessa två aktörer. Ombudet jobbar för den 

vilthanteringsanläggning som hen samarbetar med och har främst 

kommunikation genom telefon och mail med dem. Ombudets arbete i kedjan 

börjar med att hen mottar vildsvinet från en jägare (6). Då mottagning sker 

ska ett intyg skrivas där bland annat tid och plats där vildsvinet skjutits, 

märknings-id och vem som skjutit djuret ska stå. Intyget skrivs för hand på 
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ett A4-formulär. Detta intyg ska sedan följa med vildsvinet genom kedjan 

(7). Efter mottagning lagras vildsvinet hos ombudet tills 

vilthanteringsanläggningen hämtar det (8 & 11). Det ombud som vi 

intervjuat har haft en investering i en kyl, där vildsvinen lagras i. Han 

uppskattar att kylen kostat 15000-20000 kr samt kostnader för el denna 

genererar och kostnader för arbete med formulär och utbetalningar 

tillkommer. Vidare anses ombud ha låg ersättning för detta arbete. Beroende 

på vilthanteringsanläggning varierar tiden som vildsvinet lagras hos 

ombudet. De kommersiella anläggningarna vi intervjuat har hämtat en gång i 

veckan och då hämtat på en måndag, samt två gånger i veckan och då hämtat 

löpande. Anläggningarna har även olika system att se när vildsvin ska hämtas 

hos ombud. Antingen hämtas det exempelvis en gång i veckan på en given 

dag såsom måndag eller så sker upphämtningen löpande. Tvärskogs vilt har 

tillsammans med Regionförbundet utvecklat en app som gör det möjligt att 

se när ombudets lager är redo att hämtas. Nilsson på Tvärskogs vilt menar att 

deras digitala investeringar varit mycket framgångsrika och har ökat 

effektiviteten. Denna relativt nya investering är man unika med, den är därför 

inte med i kartläggningen. Investeringen för appen har hittills genererat 

kostnader för omkring en halv miljon kronor och att det är därför inte är 

möjligt att göra sådana tekniska satsningar för mindre anläggningar. 

 

Sista uppgiften ombudet har i kartläggningen är att betala jägaren för 

vildsvinet. Ombudet får pengar av vilthanteringsanläggningen för detta, 

därav är ombudet även en mellanhand i betalningen mellan anläggningarna 

och jägaren (9-10). Tvärskogs vilt har dock ett annorlunda sätt att sköta 

betalning till jägaren, då man betalar direkt till jägarna. Jägaren får då ett 

meddelande via appen att betalning har inkommit. Jägaren kan även följa hur 

vildsvinet går genom vilthanteringsanläggningen via appen tills betalning 

sker. 
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Som nämndes i andra stycket kan jägaren antingen välja att lämna vildsvinet 

till ett ombud eller direkt till en vilthanteringsanläggning. Om man väljer att 

transportera vildsvinet direkt till en vilthanteringsanläggning, hamnar man på 

aktivitet 12. Här mottages vildsvinet och intyget skrivs på samma sätt som 

det görs för ombudet, där intyget följer med vildsvinet under hela kedjan. 

Enligt Tomas Nilsson på Tvärskogs vilt svarar vildsvinskött för 25-30% av 

deras totala viltinköp. Vilthanteringsanläggningarna köper köttet av jägarna 

enligt priset i tabell 2, men kan variera beroende på anläggning. I steg (12) är 

det viktigt att huvudet (om jägaren inte gått en viltundersökningskurs) och de 

röda organen är med för att man ska kunna göra testerna samt är det är vidare 

viktigt att alla intyg (13) är korrekt skrivna. Om röda organ och huvud saknas 

eller är förstörda samt om intyg ej är korrekt ifyllda kasseras vildsvinet direkt 

och går ej vidare in i anläggningen (14a). Tvärskogs vilt har infört 

kasseringsavgifter på minst 1080 kr/djur som jägaren får betala om dessa 

delar saknas eller är fel, detta är dock inte med i kartläggningen då alla 

anläggningar ej verkar göra detta.  

 

Om alla uppgifter däremot stämmer och organ samt huvud är intakta, lagras 

vildsvinet sedan i en kyl (14b) tills besiktningarna och proverna är klara av 

livsmedelsverket (15). Trikinproven kostar 100-150 kr per vildsvin men kan 

variera om man har avtal samt köper större kvantiteter, därtill tillkommer 

veterinärkostnader samt årlig tillsynsavgift för veterinär. Besiktning och 

prover (15) tar ungefär tre till fyra dagar och då är vildsvinet spärrat i kylen. 

Om trikintestet är positivt kasseras vildsvinet (16a) och om testet är negativt 

kommer köttet sedan att styckas och därefter vakuumpaketeras. Om det 

skulle visa sig att något av testerna har försvunnit, behöver man göra om alla 

tester på vildsvinen (16b). Vildsvinen kommer därefter att lagras i ett kylrum 

och invänta försäljning (17-18). För vilthanteringsanläggningarna tillkommer 

avfallshanteringskostnader för omkring 4:50 kr/kilo då man måste bli av med 

exempelvis pälsar, klövar och huvudet.  
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Försäljningen av vildsvinsköttet varierar beroende på vilken 

vilthanteringsanläggning det är, men det finns tre alternativa sätt för att sälja 

vidare vildsvinet. Det första alternativet är att anläggningen säljer vildsvinet 

direkt till slutkonsumenten (18a). Anläggningen kan även sälja köttet till en 

grossist (18b) eller direkt till butikerna (18c). Om vildsvinet kommer in 

direkt till en anläggning kommer betalningen och ett kvitto att skickas direkt 

till jägaren (20a). Om vildsvinet däremot transporterades genom ett ombud 

till anläggningen, kommer betalningen och kvittot att först skickas till 

ombudet där hen sedan betalar och ger ett kvitto till jägaren, vilket förklarats 

tidigare (20b). De intäkter som genereras till vilthanteringsanläggningen 

beror på vilken detalj på vildsvinet som säljs. Försäljningspriset varierar 

vidare mellan vilthanteringsanläggningarna samt kvantitet, men brukar ligga 

i snitt på mellan 100-250 kr/kg. Enligt vad vi fått ta del av under våra 

intervjuer är uppskattningsvis 20-30% av omsättningen för 

vilthanteringsanläggningarna vildsvinskött. Uppfattningen av marginalerna 

för vildsvinskött varierar mellan de intervjuade anläggningarna.  

 

De sista aktörerna i kedjan är grossister, restauranger, butiker samt 

slutkonsumenter. Större delen av köttet som säljs av 

vilthanteringsanläggningarna går till grossister (18b) som i sin tur säljer till 

butiker som säljer vidare till slutkonsumenterna. Både grossister och butiker 

lägger till en marginal på priset för att gå med vinst samt kompensera för 

kostnader som uppstått. Livsmedelsbutikerna beställer främst vildsvinsköttet 

genom telefon, men det händer att det även sker genom mail eller sms om de 

inte når fram till vilthanteringsanläggningar eller grossister. Detta görs 

eftersom det för tillfället inte är möjligt att göra detta automatiskt som de gör 

med många av deras andra varor (21). Slutkonsumenterna kan även köpa 

direkt från vilthanteringsanläggningarna (27). Om butiker väljer att köpa 

direkt av en vilthanteringsanläggning kommer betalning och kvittot att ges 
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till anläggningen (23-24). Om försäljningen sker genom en grossist kommer 

butiken att skicka betalning och kvitto till grossisten (25-26).  

4.2. Upplevda problem med vildsvinskedjan 

4.2.1 Svarta marknaden 

Ett tydligt problem som bekräftats genom intervjuerna är handeln på den 

svarta marknaden. Som nämnts i kartläggningen är den svarta marknaden 

sådan handel av vildsvinskött som sker när jägaren säljer direkt till en 

slutkonsument utan att följa de gällande reglerna. De tre 

vilthanteringsanläggningarna och Lars-Ove Johansson menar att den här 

marknaden är stor. Det finns inga exakta siffror på hur stor den svarta 

marknaden faktiskt är, då det är omöjligt att räkna ut med dagens system. 

Som nämnts tidigare är en uppskattning baserad på data från 2012 att 

omkring 15% av vildsvinsköttet når vilthanteringsanläggningarna (Wrestling 

Clarin & Karlsson, 2013). Därför är de återstående 85 procenten kött som 

antingen går till jägaren, slängs, lämnas eller säljs på den svarta marknaden. 

4.2.2 Import från Europa 

En skiljelinje är i hur mycket vildsvinskött som importeras till Sverige. 

Enligt flera av intervjupersonerna finns mycket vildsvinskött på EU 

marknaden. Johansson uppskattar att cirka 2200 ton vildsvinskött importeras 

in till Sverige från Tyskland och Polen. Enligt honom ligger priset på 7-8 

kr/kg. Tomas Nilsson på Tvärskogs vilt menar att de jägarna som får bäst 

betalt i Tyskland endast får 5:50-6 kr/kg. Därför är det möjligt för svenska 

vilthanteringsanläggningar att köpa in kött billigare från andra länder, vilket 

flera vilthanteringsanläggningar gjort enligt Johansson och den anonyma 

källan. Ingen av de anläggningarna vi pratat med gör dock det och båda som 

driver kommersiell verksamhet anser att det är viktigt att fokusera på svenskt 

vildsvinskött.  
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4.2.3 Efterfrågan 

Enligt intervjupersonerna är efterfrågan på vildsvinskött inte lika bra som 

man vill att den ska vara, de ser den som svag eller hyfsad. Nilsson på 

Tvärskogs vilt uppskattar att deras anläggning får sålt omkring 70-75% av 

allt vildsvinskött. Detta gör att företaget har 10 ton kvar på lagret från förra 

säsongen. För att få ut köttet från lagret behöver man därför sälja till ett lägre 

kalkylpris då det inte säljs enligt planen.  

 

Två stora anledningar till varför efterfrågan inte är högre idag beror att 

många generellt har en negativ bild av vildsvin och vildsvinskött. Gårdefalk, 

Nilsson och Karlsson nämner att vildsvin oftast ses som skadedjur, mycket 

på grund av den mediala bilden av vildsvin.  

 

Den andra anledningen är att konsumenter tror att det är svårt att tillaga 

vildsvin. Enligt alla intervjupersoner är det många som köper vildsvinskött 

när de väl har testat det. Både Coop och Ica har marknadsfört vildsvin i sina 

butiker genom att dela ut smakprov till sina konsumenter för att de ska få 

veta hur det smakar. Den anonyma vilthanteringsanläggningen säger att de 

märker att de säljer mer om en butik annonserar köttet.  

 

Något som alla intervjupersonerna har gemensamt är att marknadsföring är 

viktigt för att öka efterfrågan. Utöver att marknadsföra det i butiker har 

Tvärskogs vilt lagt märkt att de fått ut stora volymer när vildsvinskött 

används i matlagningsprogram på TV. Även Coop har märkt av att 

försäljningen har ökat vid sådana tillfällen och anser vara ett bra sätt för att 

öka medvetandet hos konsumenterna. För att få ut högre volymer av 

vildsvinskött har Johansson, Svenska Jägareförbundet och Ryssbygymnasiet 

framhållit att det är bra att servera köttet i storkök, såsom på skolor och 

äldreboenden. Ingen av intervjupersonerna kan dock se en tydlig målgrupp 

för vildsvinskött.  
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Det finns ingen data på precis hur mycket vildsvinskött som säljs legalt varje 

år, vilket gör det svårt att värdera hur mycket slutkonsumenterna efterfrågar i 

monetära termer. Karlsson uppskattar att Ica Maxi i Växjö säljer omkring 5 

kg under normala veckor och 50 kg under veckor när man gjort 

demonstrationer. En ungefärlig uppskattning på hur mycket kött som säljs 

kan göras. Enligt Viltdata (u.å.) sköts 114831 vildsvin år 2017. Om man 

uppskattar att 15% (Wrestling Clarin & Karlsson, 2013) är relativt konstant, 

så innebär det att Sveriges vilthanteringsanläggningar totalt hanterade cirka 

17224 (114831*15%) vildsvin år 2017. Det finns dock ingen statistik på hur 

mycket av det som faktiskt såldes. Det finns heller inga siffror på om alla 

som efterfrågar vildsvinskött kan köpa det relativt enkelt. 

4.2.4 Kassationer 

Som nämnts tidigare kan köttet behöva kasseras då det anlänt hos en 

vilthanteringsanläggning. Vildsvinskött kasseras på grund av att huvudet 

eller de röda organen saknas eller är förstörda samt om intyget ej är korrekt 

ifyllda av jägare. Enligt Johansson och de kommersiella 

vilthanteringsanläggningarna kasseras mycket kött. Nilsson från Tvärskogs 

vilt gjorde en uppskattning att varje vecka är det mellan 40-50% av alla intyg 

som de fick in som inte var korrekt ifyllda. Därför har de infört en avgift för 

kassationer som jägarna ska betala för att få bukt på problemet.  

 

Nilsson tycker ett problem med dagens utbildning är att jaktlicensen saknar 

många delar som är viktiga för jägarna i verkligheten, till exempel hur man 

ska hantera köttet. Han tycker även viltundersökningskursen man kan gå för 

att underlätta för jägaren att lämna vildsvin till anläggningar är för lätt att ta 

och inte tillräckligt omfattande. Den är endast en dag lång och ingen form av 

examination finns. 
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4.2.5 Fluktuationer av utbud 

Något som alla intervjupersoner säger är att flödet av vildsvinskött fluktuerar 

under året och det är i viss mån säsongsberoende. Den anonyma källan 

nämner att de får in mycket vildsvin under januari och februari. Efterfrågan 

på köttet sjunker strax efter årsskiftet och man behöver därför frysa ner och 

lagra en stor mängd kött. Hur mycket kött som kommer in beror vidare på 

omständigheterna och därför är det svårt att göra prognoser. Även Tvärskogs 

vilt säger att på grund utav de stora felmarginalerna går det inte att göra 

några prognoser. Däremot har ingen av dessa anläggningar haft några 

problem att leverera ut till sina kunder då de har haft möjlighet att 

komplettera färskt och fryst. Tvärskogs vilt har även kunnat samarbeta med 

andra anläggningar för att kunna leverera flera gånger. Butikerna Coop och 

Ica håller med om att det inte har varit några problem med beställningarna 

där de alltid har fått tag på fryst. Detta beror på de små kvantiteterna som de 

beställt. Däremot finns det inte färskt vildsvinskött tillgängligt året om att 

köpa. Detta anses däremot inte vara ett större problem då det är enklare att 

sälja fryst och han tror att kunderna är medvetna om att det är svårt att köpa 

färskt under hela året.  

 

Johansson tycker däremot att det är ett problem att vildsvinskött sällan säljs 

färskt i butiker. Att det säljs fryst anser han minskar efterfrågan avsevärt. 

Enligt honom är fryst kött i allmänhet ett stort hinder för slutkonsumenter. 

Han tror att dagens konsumenter inte planerar långt i förväg vad man ska 

laga för mat och man har inte tid att tina fryst kött, istället vill 

konsumenterna ha något snabbt. 

 

Vilthanteringsanläggningarna tar upp problematiken med att man inte får sålt 

köttet när man tänkt vilket leder till lager. Man blir även tvingad att sälja 

under kalkylpris vilket betyder försämrad vinst per kilopris. Samma problem 

finns för butiker, som kan tvingas slänga kött som inte sålts till 
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utgångsdatumet. Därför finns det idag en stor risk för butiker med att köpa in 

vildsvinskött. Coop Oxtorget har exempelvis fått slänga kött, men inte Ica 

Maxi. 

4.2.6 Geografiska avstånd 

Gemensamma problem som intervjuerna med Lars-Ove Johansson och 

Louise Gårdefalk på Svenska Jägareförbundet har visat är att geografiska 

avstånd till ombud kan vara ett problem. Johansson anser att det är ett stort 

problem när jägare behöver åka långt för att leverera vildsvin. Gårdefalk 

menar att det här främst är ett problem i norra Sverige då avstånden naturligt 

är större. Det har nämnts i intervjuerna att under delar av sommaren har även 

några anläggningar stängt, vilket är ett stort problem för jägarna då det 

geografiska avståndet ökar samt ökar svårigheten att lämna vildsvinet. 

4.2.7 Volym och pris 

Något som blivit tydligt under intervjuerna är att kilopriset 

vilthanteringsanläggningarna betalar till jägarna varierar beroende på djurets 

totala vikt. Som nämnts i kartläggningen måste, enligt Johansson, den 

slaktade vikten vara över 10 kg, annars tas ej vildsvinet emot av ombud och 

anläggningar på grund av för höga kostnader relativt till intäkterna för 

vilthanteringsanläggningarna. Detta innebär att vildsvinet minst måste väga 

runt 27-28 kilo. Han anser att detta är ett problem, då det i dagsläget inte är 

lönsamt för anläggningarna att hantera så pass små vildsvin. 

 

Inköpspriset för vilthanteringsanläggningar för vildsvinskött visas i tabell 2 i 

kartläggningen. Kilopriset för vildsvin har enligt de intervjuade sjunkit de 

senaste åren. Innan kunde jägaren få ut uppemot 30 kr/kg enligt Nilsson och 

24 kr/kg enligt Johansson. Som kan ses i tabell 2 får de ut 19 kr/kg som mest 

idag. 
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Johansson anser även att arbetet som ombud är alltför byråkratiskt. Mycket 

av det pappersarbetet han behöver göra kontrolleras eller används inte, därför 

ser han det som onödigt. Som exempel på det tar han upp tidsuppgifterna 

som behöver fyllas i på intyg, att det är omöjligt att kontrollera om den 

informationen stämmer eller inte. Som ombud upplever han även att många 

av de intygen han får in inte är korrekt ifyllda. Därför måste han själv göra en 

stor del extraarbete och kontakta jägarna för att komplettera uppgifterna. 

Något som också tar tid är att han personligen betalar jägarna som levererar 

till honom. Johansson tycker att både jägarna och ombuden inte har 

tillräckligt höga intäkter för handeln med vildsvinskött.  

4.3 Potentiella förändringar  

4.3.1 Småskalig privat försäljning 

En lösning på dagens problem enligt Svenska Jägareförbundet är att tillåta 

privat småskalig försäljning, därför har man gett ett förslag till regeringen 

(Mark- och jordbruksutskottet, 2018). Även Johansson och Petter Sernert på 

Ryssbygymnasiet tycker att småskalig privat försäljning skulle kunna vara en 

lösning. Sernert är jägare på fritiden. Han ser det som en nackdel att man inte 

får sälja privat. De som förespråkar privat försäljning ser det som ett 

komplement till dagens handel. Man vill för närvarande att de ska ske 

småskaligt och inte ersätta vilthanteringsanläggningarnas verksamhet. Istället 

ska det vara ett komplement, som hjälper jägarna att sälja kött som annars 

inte skulle säljas. 

 

Den anonyma källan ser inte privat försäljning som något problem om den är 

småskalig, då enskilda jägare inte skulle etablera sig på de stora 

matvarukedjorna. De ser dock sådan försäljning till privatpersoner som ett 

problem om den skulle utökas, då anläggningen och jägarna i så fall skulle 

konkurrera om samma kunder. Nilsson på Tvärskogs vilt tycker inte det här 

är en lösning. Enligt honom kommer jägarna kunna sälja till lägre pris. Detta 
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på grund av de fasta kostnaderna såsom tillsynsavgift, anläggningskostnad, 

veterinärkostnad med mera, som vilthanteringsanläggningarna har. Han 

menar att de fyra-fem största vilthanteringsanläggningarna skulle tvingas 

sluta hantera vildsvinskött, alternativt bara köpa in importerat kött. De fem 

största anläggningarna hanterar enligt honom minst 60% av alla vildsvin och 

han menar att betydligt mindre kött skulle säljas om ändringarna går igenom. 

Ett annat problem han ser är att ändringarna skulle medföra säkerhetsrisker. 

Då han inte tycker att jägarna hanterar köttet och intyg tillräckligt bra idag 

tror han inte att de skulle kunna klara av de säkerhetskraven som finns.  

4.3.2 Subventioner 

Alla vi frågat om statligt engagemang anser att Svenska Staten kan agera på 

ett eller annat sätt. En möjlig aktion som Johansson föreslog är att 

subventionerna trikintest. Det skulle innebära att 

vilthanteringsanläggningarna inte skulle få lika höga kostnader för testarna, 

vilket i sin tur skulle leda till att de skulle kunna betala med för 

vildsvinsköttet. Därför skulle även jägarna kunna få in mer pengar av en 

sådan ändring och därför skulle problemet med låg ersättning till jägare (och 

ombud) reduceras. Sernert på Ryssbygymnasiet och Äppelblom på Coop 

håller med om att det skulle kunna vara en lösning. Nilsson på Tvärskogs vilt 

tycker att skottpengar kan vara en lösning, vilket innebär att jägaren får 

betalning för att skjuta en viss typ av djur.  
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5. Analys 

➢ I följande avsnitt kommer det teoretiska ramverket och den empiriska 

materialinsamlingen att integreras. Analysen utgår ifrån kartläggningen för 

att identifiera de problem vildsvinskedjan har som hindrar att mer kött 

kommer ut på marknaden. Slutligen ges förslag utifrån teorin för att 

effektivisera kedjan.  

5.1 Teoretisk kartläggning  

I processkartläggningen som återfinns i bilaga 3 har vi kartlagt 27 aktiviteter 

i kedjan med 5 aktörer. Vi slog ihop grossister, butiker och restauranger till 

en aktör då det viktigaste materialet som vi fått av dessa aktörer är hur 

slutkonsumenterna förhåller sig till vildsvinskött samt marknadsföringen. 

Efter processkartläggningen kan man identifiera flera flöden, flaskhalsar, 

funktioner, aktiviteter och processer i vildsvinskedjan vilket är viktigt för att 

få en överblick över kedjan och att förstå var effektivisering är möjlig 

(Jonsson & Mattsson, 2016). Det vi märkt och som man kan observera är att 

flera aktörer genom hela kedjan ofta saknar uppfattning och insikt om andra 

delar i kedjans process. Man märker i kartläggningen att det finns många 

motsättningar och att det även är en komplex och unik kedja. 

Processkartläggningen har gjorts för att kunna identifiera eventuella problem 

som Bowles och Gardiner (2017) menar att processkartläggning bidrar till. 

 

Först och främst anser vi att kedjan i dagsläget är övervägande 

funktionsstyrd. Med detta menas att kedjan består av ett antal funktioner som 

definieras av sitt resultat (Jonsson och Mattsson, 2016). Enligt Mattsson 

(2012) är detta ett traditionellt synsätt som i det här fallet möjligen kan 

motiveras med att vildsvinsmarknaden är en relativt ny marknad som inte 

utvecklats långt i Sverige samt att det är flera olika professioner som agerar. 

Kedjan är funktionsstyrd på det sätt att många aktörer främst ser till sig 

själva, där man har ett uppgiftsbaserat snarare än ett flödesorienterat synsätt 
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(Mattsson 2012). Därav finns risk för suboptimering då risk finns att de bara 

ser efter sin egen uppgift (Jonsson & Mattsson, 2016). Eftersom kedjan i 

dagsläget har ett begränsat flödesorienterat synsätt så gör ingen prognoser, 

vilket innebär att man har begränsad uppfattning om behovet av kött och 

därav begränsad uppfattning av flödet av kött. Man jobbar efter uppgifter och 

enskilda avdelningens behov, ej hela kedjan. Det finns flera fördelar om 

vildsvinskedjan skulle bli mer flödes- eller processinriktad. Sådana 

verksamheter svarar till kundens behov och man har ett mer gemensamt 

ansvar för kedjan aktörer emellan. Andra fördelar skulle kunna vara är att 

resurserna används mer optimalt, ökad effektivitet, och en mer välfungerande 

logistikprocess (Mattsson 2012). 

 

Vildsvinsprocessen är en tvärorganisatorisk process, då den innefattar mer än 

en aktör (Mattsson, 2012). Det krävs exempelvis minst en utomstående part 

som förser vilthanteringsanläggningarna med vildsvin som kan styckas och 

sedan skickas till grossister, butiker och restauranger samt krävs 

Livsmedelsverkets veterinärer som tar prover och besiktigar. Flera aktörer 

krävs i dagsläget för att kedjan ska fungera.  

 

Kärnprocessen i kedjan är hanteringen av vildsvin och vildsvinskött. Det är 

själva hanteringen av detta som ökar värdet i kundens ögon. Stödprocesser är 

enligt vilthanteringsanläggningarna en betydande del av deras kostnader, där 

exempelvis avfallshanteringen kostar 4:50 kr/kg. Det är svårt att identifiera 

någon specifik ledningsprocess i kedjan då det ej finns en formell sådan, men 

man kan se LRF och Svenska Jägareförbundet som aktörer som bidrar till 

samordning och planering. Detta då de avser att planera och välja strategi för 

övriga processer. Deras handlingar och arbete såsom förslag om privat 

småskalig försäljning samt Vildsvinshjälpen tyder på ledningsprocesser som 

påverkar hela kedjan (Jonsson & Mattsson, 2016).  
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Det mest betydande arbetet av effektiviseringen kan göras i kärnprocesserna 

då stödprocesserna ej är något man kan komma undan. I stödprocesserna 

måste man ta hand om avfall som orsakas. Vidare är ledningsprocesserna i 

kedjan något som sköts på annan nivå än i själva kedjan då samordning och 

strategi oftast görs av parter i form av lagar och diverse satsningar som 

nämnts i bakgrunden. Det blir därav svårt att effektivisera dessa 

ledningsprocesser. Effekten av dem är något som kan få genomslag i hela 

kedjan, såsom förslag till småskalig privat försäljning, vilket vi kommer in 

på senare.  

 

De flöden som kan identifieras är materialflödet av vildsvinskött vilket är det 

flöde som kräver mest resursåtgång i vår kedja samt informationsflöden och 

monetära flöden aktörer emellan. I flera aspekter är flödena bristfälliga 

såsom att informationsflödet har svårt att fånga efterfrågan då inga eller fåtal 

prognoser görs. Detta går vi in på senare i analysen (Jonsson & Mattsson, 

2016). 

5.2 Effektivisering av hinder och flaskhalsar 

Efter en kartläggning av vildsvinskedjan har vi upptäckt att kedjan har flera 

hinder som gör att inte mer vildsvinskött kommer ut på marknaden. De 

aktiviteter som nämns nedan hänvisar till bilaga 2. Den första tekniska 

begränsningen i flödet uppstår vid 2a när jägaren lämnar kvar vildsvinet 

istället för att sälja vidare vildsvinet till ett ombud eller anläggningarna. 

Detta kan bero på flera anledningar, exempelvis det geografiska avståndet 

som jägaren har till ombud och vilthanteringsanläggningar och den låga 

ersättningen som gör att det inte ger värde för hen att sälja vildsvinet. Redan 

här avsmalnar kedjans materialflöde där flödet begränsats eftersom flera 

vildsvin skulle kunna tas ut på marknaden om de inte lämnas kvar (Olhager, 

2013).  
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Den svarta marknaden (5b) begränsar inflödet av vildsvinskött i kedjan, 

alltså är det en flaskhals (Olhager, 2013). Jägaren har idag flera fördelar med 

att sälja på den svarta marknaden. Genom att sälja på den har jägaren 

möjlighet att bestämma vem som ska köpa köttet och när försäljningen ska 

ske. Hen har även möjlighet att förhandla om priset, som i dagsläget har 

uppfattats som ett problem av jägarna. För jägaren behöver det geografiska 

avståndet inte vara ett problem på den svarta marknaden, då hen kan välja att 

sälja till personer som bor nära. Samtidigt kan man se det som att 

vilthanteringsanläggningarna gör jägarna en tjänst om jägarna går till 

anläggningarna. De får betalt och anläggningarna gör mycket arbete åt dem. 

 

Om distributionen av köttet förenklas kan det öka incitamentet att sälja 

vildsvinskött på den legala marknaden. Det skulle kunna ske genom fler och 

bättre placerade ombud, för att minska de geografiska avstånden. En annan 

lösning skulle kunna vara högre lönsamhet för jägarna att sälja till en 

anläggning. Den svarta marknaden borde även minska om det blir tillåtet 

med privat försäljning som undersöks av livsmedelverket. Sådana 

förändringar hade reducerat flaskhalsen och därmed uppnått högre 

effektivitet (Mattsson, 2019).  

 

Idag är informationsutbytet mellan jägare och vilthanteringsanläggningar 

begränsat då det är upp till jägaren som skjutit ett vildsvin att bedöma om 

hen vill sälja det. Mattsson (2012) menar för att ha en effektiv process 

behöver informationsflödet mellan aktörerna fungera, vilket det inte tyder på 

att det gör idag då det inte sker mycket informationsutbyte mellan dem. 

Exempelvis skulle mer vildsvin kunna nå vilthanteringsanläggningarna. Här 

har främst anläggningarna ett ansvar. De kan förbättra flödet genom att ha 

mer kontakt med jägare. De kan även dela information via informationsblad 

och på internet. Ett annat alternativ är att Svenska Jägareförbundet skulle 
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kunna koppla samman dessa aktörer likt de gör med lantbrukare och jägare i 

Vildsvinshjälpen för att förbättra informationsutbytet. 

 

Ytterligare en flaskhals är att flera vilthanteringsanläggningar inte tar emot 

vildsvinskött under vissa månader på sommaren (6 & 12). Detta är en 

kapacitetsbegränsning för kedjan. Därför kan jägare inte lämna vildsvinet 

under vissa perioder. Detta kan öka incitamentet att sälja på svarta 

marknaden. Det här är en flaskhals då den reducerar mängden kött som 

kommer ut på marknaden (Olhager, 2014). Samtidigt kan det vara befogat att 

ha stängt under sommarmånaderna då det är svårt ekonomiskt för 

vilthanteringsanläggningarna under den tiden. Det viktiga i denna flaskhals 

är att vilthanteringsanläggningarna matchar den efterfrågade kapaciteten med 

det utbud jägarna har vilket är viktigt för att kunna reducera en flaskhals 

(Zhao m.fl., 2015). Med det menas att så länge vilthanteringsanläggningarna 

kan förse den efterfrågade mängden kött av deras kunder så är det befogat av 

dem att ha stängt på sommaren. 

 

Ombud och vilthanteringsanläggningar tar inte heller emot vildsvin under 10 

kg i slaktad vikt, vilket är ett problem då jägarna inte kan sälja dessa legalt. 

Det här är alltså ett hinder, då det reducerar inflödet (Olhager, 2013). Man 

kan och andra sidan se det som att vilthanteringsanläggningarna gjort ett 

avvägt beslut, då de menar att kostnaderna är för höga för att ta emot vildsvin 

under 10 kg och eftersom efterfrågan ej är så hög på vildsvinskött så kan det 

ses som ett icke-problem. Enligt Fawcett, Magnan & McCarter (2008) är en 

effektiv SCM-kedja, en kedja som korrekt värderar processer i form av dess 

kostnader och svårigheter. Detta tyder på att anläggningarna gjort en 

välavvägd bedömning för kedjan att ej ta emot vildsvin under 10 kg och 

därav effektiviserat kedjan genom beslutet. En alternativ hypotetisk lösning 

på det skulle kunna vara subventioner på trikintesterna. Hade kostnaderna för 

testerna inte varit betydande skulle det förmodligen öka 
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vilthanteringsanläggningarnas villighet att ta in mindre vildsvin, vilket hade 

ökat inflödet.  

 

Som nämnts menar Johansson att vissa restauranger efterfrågar mindre 

vildsvin. Finns den efterfrågan och trikintest blir subventionerade kan man ta 

reda på om restaurangerna är medvetna om varför utbudet inte finns. Ett 

utökat informationsflöde mellan dessa parter i detta hypotetiska scenario 

skulle kunna leda till ökad effektivitet i kedjan vilket är en av delarna i att 

effektivisera en process (Ljungberg & Larsson, 2012). Genom 

informationsutbytet hade man kunnat kartlägga flödet och därav kunnat sälja 

mer kött till restauranger om det är något som efterfrågas (Mattsson, 2012). 

Hade jägarna kunnat leverera de här vildsvinen till anläggningarna och 

dessutom fått ett relativt högt kilopris hade det förmodligen även ökat deras 

vilja att skjuta mindre vildsvin. Detta hade ökat inflödet av vildsvinskött då 

mindre vildsvin skulle kommit ut på marknaden och därav reducerat en 

flaskhals (Olhager, 2013). 

 

Efter att vildsvinen har mottagits är ett problem intygen och annat 

byråkratiskt arbete, som Johansson inte ser någon funktion med (7 & 14). 

Intygen är även ofta felaktiga, vilket kräver mycket extraarbete. Mattsson 

(2012) skriver att det är viktigt för att effektivisering av processer att 

eliminera onödiga aktiviteter som ej är värdeskapande vilket just denna 

aktivitet är, den ger inget specifikt värde till en slutkonsument. Ett 

förbättringsförslag är att digitalisera hanteringen av intyg, förslagsvis genom 

en app. En sådan form av lösning hade även kunnat vara att införa kontroller 

för att se att all information registreras vid första registreringen, till exempel 

genom att intyget inte går att skicka in innan all information är ifylld. Det 

hade förenklat problemet med att intyg idag inte är korrekt ifyllda och 

därmed effektiviserat kedjan. Ett sådant system möjliggör vidare en 

flödesorienterad kedja då man lättare skulle kunna göra prognoser med 
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underlag av historiskt registrerade data på vildsvin som skrivs in i systemet 

vilket i sig skulle kunna balansera systemet vilket är en viktig del i ett 

välfungerande informationsflöde (Jonsson och Mattsson, 2016).  

  

Eftersom intygen ofta inte är korrekt ifyllda eller för att det saknas organ 

uppstår det en flaskhals där en stor mängd kött kasseras enbart på grund av 

hanteringen av köttet (7 & 14). Fawcett, Magnan & McCarter (2008) skriver 

att ett sätt för att överkomma hinder är genom utbildning inom SCM. Som 

aktör är det vanligt att man endast har information och kunskap om sin del 

och inte hela kedjan (Mattsson, 2012). Ett förslag är därför att utbilda jägare 

för att se till hela kedjan. Utbildningen borde betona att det är ett livsmedel 

som behandlas för att öka kundnöjdheten. I dagsläget är det flera 

vilthanteringsanläggningar som menar att jägare hanterar köttet dåligt. 

Anläggningarna är ibland tvungna att kassera hela djuret om det har blivit 

skjutet i magen eller tarmarna. Genom utbildning skulle detta ge en bättre 

förståelse av köttets kedja.  

 

Problemet med att röda organen saknas kan även reduceras genom att införa 

kassationsavgifter, vilket Tvärskogs vilt gjort. Det menar man har reducerat 

flaskhalsen. Att ta emot vildsvin som ej kan gå vidare i kedjan innebär 

mycket arbete i sig och det skapar även kostnader i form av avfallshantering 

som är relativt dyra (4:50 kr/kg). Det är som nämnt viktigt att eliminera 

onödiga aktiviteter för att effektivisera processer (Mattsson, 2012). Att 

avskräcka jägarna att lämna vildsvin samt intyg som innehar felaktigheter 

genom sanktionsavgifter kan leda till att onödiga aktiviteter upphör 

(avfallshantering av kasserade vildsvin och initialt mottagande) samt att 

misstagens kostnader korrigeras. Ett annat förslag är belöningar för de som 

hanterar köttet korrekt, till exempel i form av en bonus eller högre betalning.  
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Nästa hinder finns i det monetära flödet mellan jägare, ombud och 

vilthanteringsanläggningar. Stegen där ombuden betalar jägarna (9 &10) kan 

elimineras med motiveringen att anläggningarna kan betala jägarna direkt. 

Genom att eliminera onödiga aktiviteter som inte bidrar till värdeskapande 

kommer processen att effektiviseras (Mattsson, 2012). Det kommer 

förmodligen reducera det totala administrativa arbetet som behöver göras 

idag, då pengarna kan gå direkt från anläggningarna till jägarna istället för 

via en mellanhand i form av ombudet. Genom att förenkla kedjan kommer 

det monetära flödet att effektiviseras, då ombudet inte behöver vara inblandat 

i flödet (Mattsson, 2012).  En infallsvinkel på detta problem är den vi fått ta 

del av från Nilsson på Tvärskogs vilt som använder sig av ett unikt digitalt 

system där jägare kan spåra vildsvinet genom processen samt se betalningar 

som är gjorda från vilthanteringsanläggningarna. Sådana innovationer av att 

använda sig av on-line kommunikation leder till ökat informationsutbyte, 

minskade tidsfördröjningar samt ökad effektivitet mellan de två aktörerna. 

Samtidigt sker betalning direkt till jägarna från vilthanteringsanläggningarna 

och minskar därför det administrativa arbetet. Detta har bevisats leda till 

högre effektivitet enligt Nilsson och kan vara något som andra anläggningar 

borde se över för att få en bättre styrning (Mattsson 2012). 

 

Ett annat problem för ombud idag är att vilthanteringsanläggningar inte 

hämtar vildsvinskött tillräckligt ofta eller att de gånger de hämtar inte är på 

rätt dag eller tid på dagen hos ombuden (11). Problemet med detta är 

ombudet har ansvaret för köttet tills det hämtas och har begränsat 

lagerutrymme som skulle kunna leda till att ombuden kan bli tvungna att 

tacka nej till att ta emot kött om det inte finns platsutrymme. För att kunna 

effektivisera detta skulle man kunna utveckla en hemsida där anläggningarna 

kan se hur mycket kött som har registrerats hos ombuden. Detta ger 

möjlighet att anpassa hämtningen av kött efter hur mycket kött ombuden har 

istället för att ha fasta datum för hämtning. Genom att istället använda dessa 
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typer av kommunikationssystem menar Mattsson (2012) att det leder till att 

ordercykeltiden minskar och blir mer tidssparande. Nackdelen med dessa 

former av system är att det kräver stora investeringar och är kostsamt vilket 

gör att alla anläggningar inte har ekonomisk möjlighet att göra sådana 

tekniska satsningar. En förbättring för de som inte har möjligt att satsa är att 

diskutera hur flödet sker idag och om hämtningen kan fungera på ett bättre 

sätt.  

 

Eftersom vilthanteringsanläggningarna inte alltid får sålt köttet behöver de 

frysa ner och lagra vildsvinet i aktivitet 17. Med ett ökat varulager ökar även 

företagets kapitalbindning, vilket försämrar anläggningarnas kassaflöde och 

betalningsförmåga (Jonsson & Mattsson, 2016). Att kapitalbindningen har 

ökat är orsakat av osäkerhet över hur mycket vildsvin som kommer in samt 

hur mycket det säljs. För att minska kapitalbindningen behöver de förbättra 

informationsflödet och därav fånga upp den aktuella efterfrågan och göra 

prognoser (Jonsson och Mattsson 2016). Generellt brukar butikens system 

fånga upp denna form av information som behövs för att veta hur mycket 

som säljs och när det ska beställas igen. Även trots att både Ica och Coop har 

denna form av system används det inte för vildsvinskött på grund utav de 

små kvantiteter som beställs och sker därför genom telefon eller mail istället. 

Att butikerna gör beställningar genom telefon har nackdelen att båda måste 

vara tillgängliga samtidigt (Mattsson, 2012).  

 

Om butikerna skulle använt sig av point-of-sale försäljning för vildsvinskött 

skulle informationen enklare förmedlas ut till anläggningarna. Eftersom detta 

inte görs är ett annat alternativ att använda sig av kundprognoser. För detta är 

det butikerna som gör beräkningar och uppskattningar över deras framtida 

behov och förmedlar denna information till anläggningen och ger ett bättre 

informationsflöde (Mattsson, 2012). Vid intervjuerna kom det fram att 

anläggningarna märkte av när det skedde någon form av marknadsföring, då 
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deras försäljning av vildsvinskött ökade märkbart. För att alltid se till att 

anläggningarna är förberedda på dessa former av oförutsägbara händelser, 

behöver butikerna även förmedla information om de planerar att 

marknadsföra vildsvinskött i deras butiker så att anläggningarna har tid på 

sig att ta in mer vildsvin om det skulle behövas. På så sätt förbättras 

vildsvinskedjan där man har bättre möjlighet att hantera oförutsägbara 

händelser (Fawcett, Magnan & McCarter, 2008). I dagsläget har 

anläggningarna kunnat samarbeta med varandra om lagret tagit slut. Dock 

kanske det här inte alltid är möjligt, till exempel på grund av geografiska 

avstånd och tidsaspekter. Genom att genomföra prognoser kommer 

prognosfelen att minska mellan butikerna och anläggningarna, 

informationsflödet förbättras och leveranssäkerheten kommer att öka 

(Mattsson, 2012).  

 

Efterfrågan hos slutkonsumenter är ett problem för alla aktörer i kedjan. 

Exempelvis är det svårt att regelbundet leverera färskt vildsvinskött vilket 

minskar efterfrågan då kunder generellt efterfrågar färskt kött. Vidare har 

även slutkonsumenter som grupp en uppfattning om vildsvin som skadedjur 

vilket även det minskar efterfrågan. En låg efterfrågan är något som leder till 

svårigheter att göra prognoser då incitament inte finns för exempelvis butiker 

att göra detta. Exempelvis säljer Ica Maxi i Växjö bara 5 kg vildsvinskött per 

vecka och Coop Oxtorget har fått slänga kött. Ett hinder i en effektiv SCM-

kedja är att inte kunna mäta kundernas efterfrågan på ett bra sätt (Fawcett, 

Magnan & McCarter, 2008) vilket betyder ett försämrat informationsflöde 

(Jonsson & Mattsson, 2016). Vidare är det viktigt att kunna matcha flödet 

med kapacitet (Zhao m.fl., 2015 och Mattsson, 2012) vilket borde kunna 

underlättas om man mäter efterfrågan. Efterfrågan är något som hela kedjan 

har problem med och det är viktigt att göra prognoser på den. Det är den låga 

efterfrågan som orsakar den höga kapitalbindningen hos 

vilthanteringsanläggningarna och antagligen det som därav gör att jägarna får 
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så pass lite betalt då vilthanteringsanläggningarna oftast har mycket 

vildsvinskött. Efterfrågan och avsaknaden av prognoser på efterfrågan är ett 

stort problem för hela vildsvinskedjan. 

 

Som nämnts konkurrerar svenska marknaden med EU-marknaden, som kan 

erbjuda ett mycket lägre inköpspris för vilthanteringsanläggningarna. Därför 

skulle anläggningarna kunna köpa in från andra länder och därav inte ha lika 

höga kostnader då vildsvinskött från EU kostar 5:50-8 kr/kg. Även fast flera 

avstår från att köpa från andra länder har de möjligheten att göra det, vilket 

inte motiverar högre priser till jägarna. Man kan se det som att processen i 

sig är felvärderad på den svenska marknaden vilket enligt Fawcett, Magnan 

& McCarter (2008) är ett hinder för en effektiv process. Det borde ur en 

kostnadssynpunkt vara billigare för anläggningarna att köpa från andra EU-

länder och man kan även se det som att jägarna i Sverige faktiskt är väldigt 

välavlönade då dem får mellan 15-19 kr/kg. Det är därav märkligt att 

vildsvinskött är såpass dyrt eller ”felvärderat” i Sverige och vidare att 

anläggningarna accepterar detta. Motivering kan vara att de vill köpa svenskt 

och närproducerat ur ett hållbarhetsperspektiv, men det behandlas inte i 

denna uppsats. Om mycket vildsvinskött importeras kan det ses som ett 

hinder för att få ut svenskt kött. 

 

Det stora hindret i vildsvinskedjan i dagsläget är att inga prognoser görs och 

att det svårt att göra dem. Det leder till en väldigt svag uppfattning om både 

utbud och efterfrågan. Vilket i sin tur leder till att 

vilthanteringsanläggningarna har stort lager på vildsvinskött vilket ökar deras 

kapitalbindning i lager och diverse andra kostnader som uppstår i och med 

detta (Mattsson, 2012). Genom att göra prognoser kan man matcha 

kapaciteten som krävs i processerna vilket leder till ökad effektivisering. 

(Zhao m.fl., 2015 och Mattsson, 2012). Informationsflödet kommer också 

öka av detta vilket även leder till minsta möjliga resursanvändning som är 
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viktigt i en effektiv process. (Ljungberg & Larsson, 2012) Digitalisering har 

presenterats som ett förslag på detta problem då man genom registrering av 

inflödet av vildsvin från jägare kan ha någon sorts uppfattning om inflödet. 

Vidare skulle butiker kunna använda point-of-sale system på vildsvinskött 

som skulle kunna möjliggöra prognostisering av efterfrågan, men detta görs i 

dagsläget inte på vildsvinskött då det beställs i för små kvantiteter och vi 

rekommenderar därför att de ska göra kundprognoser (Mattsson, 2012). 

Vidare skulle man med prognoser lättare kunna sälja mindre vildsvin till 

restauranger då man kunnat prognostisera och matcha deras efterfrågan så ett 

eventuellt samarbete kunnat öppnas mellan dessa två aktörer. Detta skulle 

leda till att mer vildsvinskött kan säljas. Det finns just nu ett stort utbud, men 

en låg efterfrågan samt att dessa två fluktuerar kraftigt vilket leder till 

svårigheter att genomföra prognostisering hos någon av aktörerna. Detta är 

ett lösningsförslag som efter analysen ses som ett av de viktigaste, men 

samtidigt ett av de svårare att införa. 

5.3 Satsningar och potentiella framtida förändringar 

Som tagits upp tidigare har Svenska Jägareförbundet och LRF lämnat in ett 

förslag om småskalig privat försäljning av vildsvinskött för jägare. För 

tillfället behandlas detta hos Livsmedelsverket. Motivet är att fler vildsvin 

behöver skjutas vilket man hoppas kommer ske genom förändringen. Om 

förslaget går igenom kommer det innebära stora konsekvenser och 

omställningar för vildsvinskedjan. För de jägare som väljer att sälja privat 

kommer 4b till och med 21 försvinna och jägarna kommer därav kunna sälja 

vildsvinskött utan att det går igenom ombud och vilthanteringsanläggningar. 

Flera av aktiviteterna som anläggningarna gör kan ses som icke-

värdeskapande om förslaget går igenom, då man likväl kan köpa av jägaren 

som konsument och eftersom icke-värdeskapande aktiviteter är negativt för 

en effektiv process kan förslaget antas leda till goda resultat för kedjan som 

helhet (Mattsson, 2012). Man slipper ur ett processorienterat och SCM-
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synsätt flera steg och det är mycket möjligt att detta leder till att 

försäljningen ökar av vildsvinskött. Jägarnas lönsamhet skulle kunna öka då 

de kommer kunna förhandla om priset på sina villkor vid försäljning. Jägarna 

behöver inte ta hänsyn till vilthanteringsanläggningarnas marginaler och 

kostnader längre för att få köttet sålt. Slutpriset till konsument borde även det 

kunna sjunka rejält då ombud, vilthanteringsanläggningar, grossister samt 

butiker och restauranger inte lägger på sina marginaler på priset. Det skulle 

förmodligen leda till högre legal försäljning av vildsvinskött då minskat pris 

kommer locka fler konsumenter.  

 

Det finns dock nackdelar om beslutet skulle gå igenom; anläggningarna 

kommer få svårt att konkurrera med jägarnas låga pris på vildsvinskött. 

Vilthanteringsanläggningarnas fasta kostnader för exempelvis anläggningar, 

tillsynsavgift osv kommer anläggningarna aldrig komma ifrån vilket jägarna 

ej har. De olika marginaler som diverse aktörer såsom grossister lägger på är 

även borta från slutpriset. Marknadspriset för ett vildsvin som väger 40 kg 

slaktad vikt är 19 kr/kg, vilket är den bäst betalda prisgruppen som jägarna 

får betalt för. Jägaren behöver bara lägga till kostnaden för trikintest (150 kr) 

per kilo (150/40=3,75) för att kompensera denna tillkommande utgift. Då kan 

jägaren sälja för 19+3,75=22,75 kr/kg till slutkonsument om de nöjer sig med 

dagens marknadspris samt vill ha kompensation för den tillkommande 

trikintestkostnaden. Vidare har vilthanteringsanläggningarna kapacitet att 

producera stora volymer vildsvinskött till större grossister och aktörer vilket 

en småskalig försäljning hos jägarna ej kan. Småskalig försäljning hos 

jägarna skulle därav leda till ökad försäljning hos de som är nära jägaren, 

såsom vänner och lokala butiker/restauranger. Dock kan jägaren inte sälja 

större volymer till en grossist. Detta eftersom jägare ej har det 

informationsflöde parter emellan, exempelvis grossist och anläggningarna, 

som existerar i dagens vildsvinskedja. En viktig del i en effektiv kedja är just 

ett välfungerande informationsflöde (Fawcett, Magnan & McCarter, 2008) 
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vilket kommer minska om förslaget antas. Materialflödet skulle därav 

avsevärt försämras hos flera aktörer vilket kan möjliggöra en försvåring av 

att få ut vildsvinskött på marknaden.  

 

Subventioner av trikintest är något som flera aktörer nämnt och alla vi frågat 

är enade om att det skulle vara en positiv potentiell förändring. Som nämnts i 

bakgrunden är detta något som diskuterats i utskott (Miljö- och 

jordbruksutskottet, 2018), men har fått avslag. Ett sådant lagförslag skulle 

leda till minskade kostnader i kedjan, samt ökad jakt. Jägare kommer jaga 

mer då de är en aktör som kommer få subventionerade trikintest. En ökad 

jakt kommer leda till ökad sannolikhet att vilthanteringsanläggningar får in 

mer vildsvin då mer vildsvin kommer skjutas. I sin tur kommer 

anläggningarnas kostnader att minska då de får subventionerade trikintest. 

Mycket tyder på en ökad kapacitet; mer vildsvin kommer skjutas vilket leder 

till ökat materialflöde (Mattsson, 2012). Problemet med subventioner av 

trikintest är att kapaciteten i dagsläget ej matchas mellan utbud och 

efterfrågan då utbudet är högt på vildsvin och efterfrågan låg. Att matcha 

kapaciteten är viktigt för en effektiv kedja och subventioner på trikintest 

kommer antagligen leda till ett än mer ökat utbud (Zhao m.fl., 2015 och 

Mattsson, 2012). Mycket tyder på att effektiviteten för kedjan som helhet 

kommer minska vilket kan även kan innebära en förstärkt flaskhals. 

 

Det viktiga om ändringar görs på marknaden i framtiden är att man tar 

hänsyn till Olhagers (2013) femstegsmodell punkt fem som säger att man ska 

börja om och identifiera nya flaskhalsar då nya trånga sektioner kan uppstå 

ur ett beslut. I vår analys tar vi hänsyn till detta genom att belysa nackdelar 

med att exempelvis införa småskalig privat försäljning samt subventioner av 

trikintest då det kan uppstå hinder i informationsflödet som leder till minskad 

effektivitet mellan anläggningarna och grossister, butik och restaurang som 

har argumenteras tidigare. 
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6. Slutdiskussion  

➢ Slutsatsen kopplas tillbaka till uppsatsens problemformulering, syfte och 

frågeställningar. Den är uppdelad efter frågeställningarna för att tydliggöra 

svaren. Slutligen presenteras förslag på vidare forskning. 

6.1 Slutsats 

Hur ser vildsvinskedjan ut i södra Sverige? 

Processkartläggningen visar vildsvinskedjan i södra Sverige och presenteras i 

bilaga 3 samt förklaras i empiriavsnittet. Processkartläggningen har visat att 

aktörerna som verkar inom vildsvinskedjan är jägare, ombud, 

vilthanteringsanläggningar, grossister/restauranger/butiker och 

slutkonsumenter. Kartläggningen har identifierat 27 aktiviteter. 

 

Vilka hinder och flaskhalsar finns i vildsvinskedjan? 

 

Tabell 3. Identifierade hinder och flaskhalsar (egen) 

 

 

Flera hinder och flaskhalsar har identifierats efter processkartläggningen. I 

början av kedjan når bara 15% av vildsvinsköttet anläggningarna (Wrestling 

Carlin & Karlsson, 2013). Hinder som orsakar det är långa geografiska 

avstånd och låga intäkter för jägarna. Det kan vara mer motiverat för dem att 

vända sig till svarta marknaden, lämna vildsvinet eller konsumera det själv. 

Vidare har vi kunnat konstatera att informationsutbytet mellan jägarna och 

vilthanteringsanläggningarna är begränsat då ingen kontakt finns från 

vilthanteringsanläggningarna till jägarna vilket även kan bidra till det 

minskade flödet. Att vilthanteringsanläggningarna har stängt under vissa 

delar av sommaren är en kapacitetsbegränsning i flödet av vildsvinskött samt 
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att vilthanteringsanläggningarna inte tar emot vildsvin under 10 kg slaktad 

vikt. Felaktiga intyg samt röda organ som saknas då jägarna lämnar vildsvin 

till ombud och anläggningar gör så att en stor mängd vildsvin kasseras hos 

vilthanteringsanläggningarna vilket begränsar inflödet av kött, det leder 

också till onödiga aktiviteter hos ombud då de ibland får korrigera dessa. För 

ombudet har vi även kommit fram till att betalning mellan 

vilthanteringsanläggningarna och jägarna kan förbättras då det är en onödig 

aktivitet att betalningen går först via ett ombud. Att 

vilthanteringsanläggningarna inte hämtar vildsvinen tillräckligt ofta och/eller 

vid fel tillfällen är ett annat problem som potentiellt kan leda till fullt lager 

hos ombud samt försämrat flöde av kött. Vidare får man inte alltid allt 

vildsvinskött sålt enligt plan eftersom efterfrågan är låg från slutkonsument 

och butiker, detta leder till ökad kapitalbindning i form av lager och 

försämrad likviditet. EU-marknaden kan ses som ett hinder att få ut svenskt 

vildsvinskött då det är billigare att köpa från EU, men kan samtidigt ses som 

ett alternativ för anläggningarna att sänka sina inköpskostnader genom att 

köpa därifrån. De hinder och flaskhalsar som upptäckts sammanfattas i tabell 

3.  

 

Vilka förbättringar skulle kunna göras för att få vildsvinskedjan att 

effektiviseras?  

 

Tabell 4. Förslag på förbättringar för effektivisering (egen)  

 

 

För att kunna reducera hinder och flaskhalsar har potentiella förbättringar 

förts fram i analysen. Tabell 4 visar de förbättringsförslag som vi har kommit 

fram till. Ett av dessa är att placera ut fler och bättre placerade ombud för att 

underlätta för jägaren att lämna vildsvin, då det kan öka incitamentet att sälja 
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vildsvinskött på den legala marknaden. För att effektivisera kedjan behöver 

även jägarna och vilthanteringsanläggningarna ha en öppen 

informationsdelning med varandra för att förbättra informationsutbytet då det 

för tillfället är ett begränsat informationsutbyte mellan aktörerna. Detta 

skulle potentiellt leda till att fler jägare känner sig manade att sälja 

vildsvinskött legalt. Processerna kan även effektiviseras genom att eliminera 

onödiga aktiviteter som inte leder till värdeskapande såsom att låta 

anläggningarna betala direkt till jägarna istället för att det först ska göras till 

ett ombud. Detta effektiviserar det monetära flödet. Även att digitalisera 

kommer att effektivisera processerna genom att det minskar ordercykeltiden 

och är tidssparande samt förenklar den administrativa hanteringen. Vidare 

skulle det underlätta prognostiseringen för aktörerna. Att utbilda jägare inom 

SCM kan reducera problemen med felaktigt ifyllda intyg och att de röda 

organ inte levereras intakta vilket betyder att vildsvinet får kasseras. Vidare 

kan kassationsavgifter användas vilket skulle reducera icke-värdeskapande 

aktiviteter såsom att göra sig av med vildsvinet då jägare skulle bli 

avskräckta att lämna in vildsvin som ändå bara skulle kasseras. En annan 

potentiell lösning är att införa belöningar för de som hanterar vildsvinen på 

ett bra sätt. För att förbättra in- och utflödet kan kundprognoser göras för att 

kunna fånga upp den aktuella efterfrågan och försöka matcha den mot 

utbudet och därav minska kapitalbindningen i form av lager. Prognosfelen 

kommer även att minska, ge bättre informationsflöde samt ökar 

leveranssäkerheten. Det går även att införa subventioner på trikintest, för att 

öka incitamentet att hantera vildsvin. Det hade i sin tur lett till ett ökat 

inflöde till vildsvinskedjan.  

 

I början av arbetet uppfattades det som ett stort problem att mycket kött inte 

når anläggningarna samt att jägarna inte får mer betalt. Under uppsatsens 

gång har det blivit tydligt att det höga utbudet relativt till den låga efterfrågan 

gör att jägarnas låga intäkter är motiverade samt att problemet kanske inte 
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bara ligger i att få ut mer kött från jägarna. Fluktuationerna i både utbud och 

efterfrågan har visat sig vara stora, vilket innebär att det är svårt att göra 

prognoser. Vidare gör obalansen mellan utbud och efterfrågan att respektive 

kapacitet ej matchas. Rent teoretiskt skulle införandet av prognoser vara en 

lösning för att förutsäga fluktuationerna samt matcha kapaciteten av utbud 

och efterfrågan vilket kedjan har problem med i dagsläget. Digitaliseras 

prognoserna skulle informationsutbytet bli betydligt bättre då butiker och 

anläggningar skulle kunna dela prognoser om utbud och efterfrågan med 

varandra. Informationsflödet blir det flöde som först och främst behöver 

förändras för att matcha kapacitet på marknaden. I och med det skulle flera 

problem lösas i kedjan. Det hade lett till ett bättre in- och utflöde på 

marknaden vilket slutligen resulterat i en bättre fungerande vildsvinskedja.  

6.2 Kritik till eget arbete 

Den kritik vi har mot vårt egna arbete utifrån validiteten är att vi har 

intervjuat ett begränsat antal respondenter på grund av brist på tid och 

resurser. Under uppsatsen har vi även haft kontakt med flera andra 

respondenter som vi har ansett vara representativa, men som dessvärre inte 

haft möjlighet att ställa upp på en intervju. Detta skulle ha kunnat gett oss 

andra infallsvinklar och en mer djupgående empiridel och analysdel. 

Reliabiliteten kan ifrågasättas utifrån att vissa delar inte är helt strukturerade. 

Här ingår främst intervjuerna. Intervjufrågorna och temana har skiljt sig åt 

för varje intervju, ändå fast vi utgått från samma delar. Därför är det inte 

säkert att andra intervjuare skulle fått precis samma empiri. Dock anser vi att 

möjligheterna att anpassa intervjuerna varit en stor fördel. Användbarheten 

har en svaghet i och med att vi skriver en uppsats på ett universitet som 

därmed måste följa vissa riktlinjer. Därför är den inte fullt anpassad efter 

aktörerna. 

 

 



 

59 

 

6.3 Förslag på vidare forskning 

Efter att ha genomfört denna studie har andra intressanta områden kommit 

fram som denna studie inte har gått djupare in på. För vidare forskning skulle 

man kunna intervjua grossister och restauranger, samt intervjua ett större 

urval av alla aktörer. 

 

Ett annat förslag på vidare forskning är att undersöka förslaget om småskalig 

privat försäljning av vildsvinskött. Här skulle man kunna undersöka hur detta 

förslag skulle påverka marknaden om förslaget skulle tas igenom. Då detta 

kan bli verklighet i november är det även ett aktuellt ämne. 
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Bilagor  

Intervjuguide 

Godkänner du att vi spelar in intervjun i forskningssyfte? 

Namn? 

Förklaring av uppsatsens syfte, frågeställningar och metod. 

 
Inledning 

1. Kan du berätta lite om dig själv och vilken roll du har i vildsvinskedjan. 

2. Hur mycket vildsvin skjuter du/hanterar ni/får ni in/säljer? 

3. Hur ”viktigt” är detta kött för dig/er i den dagliga verksamheten? 

 
Vildsvinskedjan  

4. Beskriv hur det fungerar från att vildsvinet skjuts till dess att köttet köps av 

en slutkonsument utifrån dina kunskaper inom området.  

5. Vilka intäkter och kostnader har du/ni för vildsvinskött? 

6. Är det bra marginaler på detta kött i förhållande till annat kött? 

7. Hur är efterfrågan på vildsvinskött? 

8. Varför tror du att efterfrågan är bra/dålig? 

9. Vad anser du skulle leda till att mer vildsvinskött når 

vilthanteringsanläggningarna? (just nu; stor svart marknad och bara 15% 

kommer ut på marknaden). 

10. Det har presenterats en ny lagstiftning som ger jägare möjlighet att sälja 

viltkött direkt till konsumenten. Vad tycker du om detta?  

11. Har ni utbildning för att inte behöva ta med de röda organen? I så fall, hur 

funkar den/hur lång är utbildningen? 

12. Har hört från ombud och vilthanteringsanläggningar att det är bristande 

kunskap från jägarna gällande hygien, skottskador och att man inte fyller i 

intygen korrekt samt att man ej tar med de röda organen. Vissa 

vilthanteringsanläggningar har exempelvis infört kasseringsavgift för brister 

hos jägarna. Vad anser ni om detta och ser ni någon lösning i detta? 

13. Hur fungerar samarbetet mellan aktörerna i vildsvinskedjan? 

Information mellan aktörer. Vad använder ni för informationssystem idag? 

Är det jämnt flöde av kött? 

Kan man planera flödet/göra prognoser? 

Finns lager 

 
Slutkonsument och efterfrågan 

14. Vilka är målgruppen för vildsvinskött? 

15. (Till vilthanteringsanläggningar) Vem köper mest (kvantitet) vildsvinskött 

(restaurang, butik eller privatpersoner)? 

16. Vad tror du skulle behövas för att öka efterfrågan på vildsvinskött? 

17. Får ni sålt allt vildsvinskött?  

18. Är handeln på den svarta marknaden stor? Vad tror du det beror på? 

19. Köper ni mycket kött från andra EU länder (Polen, Tyskland osv…)? 

20. Om ja; hur mycket? Och hur mycket relativt till svenskt vildsvinskött? 
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21. Har ni någonsin marknadsfört vildsvinskött? 

22. Vad hindrar att.ni inte gjort det?  

23. Hinder för en effektiv logistikkedja 

Vilka problem upplever du finns med vildsvinskedjan idag?  

Vilka problem påverkar dig i din roll i kedjan? 

24. Hur stort problem är: 

Trikintest 

Begränsad ekonomisk vinst för dig som aktör 

Begränsad ekonomisk vinst för kedjan som helhet 

Okunskap hos konsumenter 

Skiftande utbud och efterfrågan 

Geografiska avstånd från jägare till ombud 

Ta hand om vildsvinsköttet för jägaren  

Samverkan mellan aktörerna 

25. Finns det ett problem med kvaliteten på köttet? Vi ser att ni har kassationer, 

är det jägare som betalar det? Är det vanligt att kassationer sker?  

26. Vad skulle behöva åtgärdas/förändras för att du/ni skulle satsa mer på 

vildsvinskött? 

27. Vad tycker du kan göras bättre?  

 
Avslutning 

28. Är det något mer du vill tillägga kring hur vildsvinskedjan fungerar, 

problem med denna eller hur den kan förbättras?  

29. Är det okej att vi kontaktar dig igen om vi missat något eller vill   

dubbelkolla något? 

30. Vill du ta del av materialet innan vi skickar in arbetet? 

31. Vill du vara anonym?  

32. Vill du att vi skickar ett exemplar av uppsatsen till dig när arbetet är klart?  

 

Bilaga 1. Intervjuguide (egen).  
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Bilaga 2. Common Flowcharting Symbols (Romney & Steinbart 2017, s. 84-85) 

 



 

68 

 

 
Bilaga 3. Vildsvinskedjan (egen) 

 


