
REFERENCE STORY – HYLTE JAKT & LANTMAN

Med rötterna i skogen och orten Hyltebruk växer nu Hylte Jakt & Lantman snabbt. Både i sin upp-
skattade butik i Hyltebruk och framförallt via sin snabbt växande e-handel. Nu siktar far och son 
Carlsson på att ta klivet ut i Norden. På resan tar man med partnern Resurs Bank som bidrar till den 
snabba tillväxten.

83 % tillväxt inom e-handel – Hylte Jakt & Lantman växer med Resurs Bank

Om Resurs Bank

Resurs Bank är en av Sveriges snabbast växande nischbanker, sprunget ur 
Resurs Finans som introducerade räntefritt i mitten av 1980-talet. Resurs 
Bank är idag marknadsledande inom konsumentfinansiering inom detalj-
handeln och erbjuder därtill attraktiv in- och utlåning, kreditkortsfamiljen 
Supreme Card, samt factoringtjänster till företagskunder. Resurs Bank 
tillhör Resurskoncernen och på huvudkontoret i Helsingborg arbetar 200 
personer. Mer information hittar du på resursbank.se

Anders Carlsson, VD Hylte Jakt & Lantman

Snabba, kreativa och 
resultatorienterade.

– Resurs Bank tillför enorm nytta, våra kunder känner trygghet 
med betalsättet. Samarbetet med Resurs är både personligt och 
utvecklande för vår verksamhet. Upplägget är klockrent och villkoren 
perfekta för kunderna, säger Karl-Göran Carlsson, ägare och styrelse-
ordförande som tillsammans med sonen Anders Carlsson, VD, driver 
snabbväxande Hylte Jakt & Lantman.

Historien om Hylte Jakt & Lantman är en sann entreprenörsberättelse. 
Förstås inte utan sina motgångar och prövningar men med en inspire-
rande utveckling. Efter att profilen Karl-Göran Carlsson sedan 1974 
drivit kooperativa Hylteortens Lantmannaförening, senare Hylte 
Lantmän, fick han 2014 möjligheten att köpa verksamheten. Det blev 
startskottet för en anmärkningsvärd resa där sonen Anders Carlsson 
valde att gå in som VD. 2015 växer företaget med mer än 20 procent 
och når cirka 130 miljoner i omsättning. Och resan har bara börjat.

Värdeskapande partnerskap med Resurs Bank
Julafton varje dag, både för män och kvinnor. Så kan man skojfriskt 
beskriva den stora butiken i Hyltebruk. Det som inte går att hitta inom 
jaktutrustning eller utrustning för skog och trädgård är sannolikt inte 
värt att leta efter någon annanstans. Efter att ha samarbetat med 
Resurs Bank om delbetalning i butik sedan 2005 blev 2014 det verkliga 
startåret för betalsätt via e-handel. Försäljningen exploderade.

– Under det senaste året har vår näthandel ökat med runt 80 procent 
och den del som går via Resurs Banks faktura- eller delbetalning har 
ökat med över 90 procent. Av vår totala omsättning går faktiskt hela 
47 procent via Resurs Bank och när det kommer till telefonbeställ-
ningar 98 procent! Så man kan utan att överdriva säga att våra kunder 
uppskattar den flexibla betalningen via Resurs, säger Anders Carlsson, 
VD Hylte Jakt & Lantman. 

Trygga kundfördelar för alla parter
För kunderna, oavsett om det är i butik eller på webben, skapar Resurs 
Banks betalsätt trygghet. Trygghet i att kunderna hinner känna och 
klämma på produkterna i lugn och ro innan de betalar efter upp till 60 
dagar. För Hylte Jakt & Lantman, vars verksamhet är likviditets-
krävande med stora inköp och lager, innebär samarbetet att pengarna 
för kundens vara kommer in senast dagen efter från Resurs Bank. En 
stor trygghet för ett handelsföretag med ambitiösa expansionsplaner. 
 
– E-handel är vårt fokus i framtiden eftersom det bland annat är kost-
nadseffektivt. Nu tittar vi på expansion till andra länder i Norden, 
kanske med stöd av en och annan butik men främst med vass 
försäljning i digitala kanaler. Redan nästa år satsar vi på en utvecklad 
e-handelsplattform och sätter full fart mot hållbar expansion. Mitt mål 
är att göra våra varumärken Hylte Jakt & Lantman och Genzo kända 
för alla som älskar den sortens produkter vi arbetar med, säger Anders 
Carlsson. 
 
Ett samarbete byggt på starka relationer
– En stark relation bygger på att hjärtat finns med. Vår relation med 
Resurs Bank har varit outstanding hela tiden och vi har byggt en 
personlig relation med vår kontakt Lasse som verkligen hjälper oss 
utveckla företaget på flera plan, inte bara kring själva betalsätten. Jag 
är nästan förvånad över det fina stödet från Resurs. Outstanding helt 
enkelt, avslutar Karl-Göran Carlsson, styrelseordförande och delägare 
Hylte Jakt & Lantman.


