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Förord 
 
Denna C-uppsats är en del utav vår långa och lärorika ekonomutbildning vid Luleå Tekniska 
Universitet. Uppsatsen handlar om olika motiv till expansion/företagsförvärv och hur 
förvärvsprocessen fungerar. Utgångspunkten har varit om entreprenören Mikael Hugoson och 
hur han har byggt upp sitt företag. Vi hoppas genom denna uppsats kunna ge en bild utav hur 
en företagare tänker och handlar vid olika faser under ett företags expansion. 
 
Under tio veckor på vårterminen 2003 höll vi på med denna C-uppsats. Nu när vi ser tillbaka 
på den tiden tycker vi att det finns en hel del som vi kunde ha genomfört bättre. Bara för att 
nämna något så skulle vi ha lyssnat på våran handledares goda råd ”börja i tid”. Skulle vi bara 
ha gjort det skulle vi inte behövt sitta så fenetriskt fastklistrad framför dataskärmen den sista 
tiden. Om vi ska nämna något positivt med uppsatsen tycker vi att vi har lärt oss väldigt 
mycket om ämnet motiv till företagsförvärv, inte bara från litteratur och vetenskapliga artiklar 
utan också hur man genomför ett förvärv i verkliga livet. 
 
Till sist vill vi tacka de personer som har hjälp till och ställt upp i våran uppsats. Först vill vi 
tacka våran handledare, Mats Westerberg, som har gett oss goda råd genom hela arbetets 
gång, visserligen har dessa goda råd förvirrat oss många gånger, men efter djupare 
funderingar på de råd Mats gav oss tycker vi att dessa har hjälpt oss i arbetets gång. Vidare 
vill vi tacka Mikael Hugoson och Rune Routovaara som ställt upp på våra intervjuer trots ett 
fullspäckat schema. Med deras hjälp har vi förstått att ett företagsbygge kräver både hårt 
arbete och stora kunskaper. 
 
Ett Stort tack ifrån 
 
Alex Giang och David Karlsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sammanfattning 
 
I vår uppsats behandlade vi hur ett småföretags expansion från uppstart till nutid med fokus på 
förvärv kan se ut. Syftet med denna uppsats har varit att identifiera olika problem och motiv 
som kan uppkomma vid expansion och förvärv. Uppsatsen baserar sig på en undersökning om 
hur Mikael Hugosons har agerat och hur han har genomfört expansionen av sitt företag. Vi har 
undersökt vilka motiv han hade för att expansionen av företaget har utförts på det sättet han 
har gjort samt vilka problem som har uppkommit på grund av detta. Information om 
företagsexpansionen har samlats in via personliga intervjuer med Mikael Hugoson samt den 
verkställande direktören på företaget han har förvärvat. Uppsatsens teorier grundar sig på 
olika författares syn på förvärv och expansion, detta eftersom forskning kring detta ämne är 
ganska brett. Resultatet av undersökningen visar att det finns ett samband mellan Hugosons 
beteende med det som nämns i teorin även om det förekommer avvikelser. Det är dock svårt 
att verifiera säkert på grund av att forskningen mest handlar om större företag. Vad som dock 
framkommit i undersökningen är att småföretags tänkande runt företagsexpansion skiljer sig 
gentemot större företag, där mindre företag inte alltid expanderar på grund av ekonomiska 
skäl utan andra faktorer kan ofta spela in på expansionsbesluten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
 
In our essay we have dealt with what a small company’s expansion from the start until now, 
with focus on acquisitions, can look like. The purpose with this essay was to identify different 
problems and motives that could occur during an expansion and acquisition. The essay is 
based on research on how Mikael Hugoson has acted and how he has accomplished the 
expansion of his company. We have studied which motives he had for expanding his company 
the way he did it and we have also studied the problems that have occurred because of this. 
Information was collected through personal interviews with Mikael Hugoson and the chief 
executive officer at the company that Hugoson bought. The theories of the essay are based on 
many different writers’ approach on expansion and acquisition, as the research on this subject 
is fairly extensive. The result of the essay shows that there is a connection between Hugoson’s 
behaviour with theories on expansion and acquisition, even though there is some divergence. 
It is, however, difficult to verify this for certain since the research on this subject is mostly 
about bigger companies and not smaller companies. One thing that has emerged from the 
essay is that smaller companies’ thinking on company expansion differs from that of bigger 
companies. Small companies don’t always expand because of economical reasons, but other 
factors might intervene regarding expansion decisions. 
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1. Bakgrund 
Förvärv av företag slog igenom stort på 1980-talet, vilket även beskrivs som ett fenomen 
kallat ”Mergers and Acquisitions”. Detta fenomen har utvecklats till en vardagshändelse i alla 
industriländer, under 80-talet skedde det enbart i USA 80000 företagsförvärv, men även i 
Sverige började detta bli märkbart (Kleppesto, 1993). Bumstead (1998) påpekar att 
företagsförvärv har på senare tid utvecklats till att vara en viktig del för tillväxten inom många 
företag. 
 
Med företagsförvärv menar man att ett företag köper ett annat företags aktier eller tillgångar 
och senare övertar ansvaret för det uppköpta företagets framtida verksamhet. Detta i sin tur 
gör att det köpande företaget kommer att få tillgång till nya marknadsandelar vilket kan vara 
ett sätt för att snabbt etablera sig på till exempel en ny marknad (Haspeslagh & Jemison, 
1991). 
 
Dock medför ett förvärv oftast att det kommer att ske betydande förändringar i det uppköpta 
företaget, vilket kan påverka de anställda i det förvärvande företaget på ett negativt sätt. Det är 
inte ovanligt att anställda sägs upp och ersätts, detta gäller speciellt styrelsen och andra chefer. 
Det bör dock påpekas att det även kan innebära en positiv effekt på de anställda, detta om det 
köpande företaget har en väl utvecklad plan om hur de kommer att styra verksamheten i 
framtiden (Larsson & Lubatkin, 2001). 
 
Många företag har eller kommer att komma i kontakt med förvärvsfenomenet, det är speciellt 
företag som man kallar växande företag som använder sig av detta sätt för att snabbt få 
tillgång till nya marknader, teknologi och resurser. För att förvärvet skall lyckas måste 
företagets motiv, behov och mål stämma överens med företagets övergripande strategi.  
(Sherman, 1998) 

1.1 Problemdiskussion 
Idag har det blivit vanligt att företag expanderar deras verksamhet genom att köpa andra 
företag istället för att växa organiskt. Detta kan i de flesta fall vara ett snabbare sätt för att 
expandera verksamheten. Däremot är det inte alltid att detta i sig är ett lönsammare alternativ 
utan det gäller att företaget har ett väl utvecklat tillvägagångssätt vid förvärv samt 
bakomliggande motiv som motiverar förvärvet (Larsson, 1999 och Lindgren, 1981). 
 
Motiven till att genomföra ett förvärv kan vara viktiga för att det skall kunna lyckas. Motiven 
till förvärv kan man dela in i tre övergripande rationaliteter; ekonomiska, organisatoriska och 
personliga (Larsson, 1990 och Haunschild, 1993). Enligt de organisatoriska motiven 
genomförs förvärv på grund av beroendet att utveckla företagsstrukturen. Befinner sig ett 
företag i en osäker bransch, kan de behöva genomföra förvärv för att inte bli uppköpta själva. 
Personliga motiv beskrivs av vissa forskare som viktigare än de ekonomiska motiven. Denna 
rationalitet beskriver att motiven för förvärv drivs av företagsledarens önskan att få prestige, 
makt, högre lön och säkra sitt jobb, men även på grund av andra anledningar som 
känslomässiga skäl. De forskare som studerat dessa teorier ser det inte som någon 
överraskning att förvärv inte ger någon större ekonomisk vinning, eftersom företagsledarna 
förvärvar för sin egen vinning, inte aktieägarnas. Det mesta av forskningen om motiven till 
förvärv faller inom den ekonomiska rationaliteten och denna är effektiv baserad. Av namnet 
framgår det att denna rationalitet innebär att förvärv genomförs för att öka företagets värde.  
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Alla dessa rationaliteter föreslår att förvärv genomförs för att uppnå synergieffekter. Dock har 
det inte bevisats att detta är fallet (Larsson, 1990 och Haunschild, 1993). Vilka motiv som 
företagen har haft kan därför vara intressanta att undersöka och sedan se hur förvärvet har 
utfallit med tanke på vilka motiv de har haft. 
 
Frågan om expansion och förvärv medverkar till företagets prestation har studerats i över 50 
år och av forskningen har det inte framkommit någon samstämmighet huruvida detta är sant 
eller inte (Larsson, 1990). Oftast är det den ekonomiska delen av expansionen, som kommer 
upp när man bedömer om det varit lyckat eller inte. Denna del är givetvis viktig, men de 
övriga delarna såsom hur den organisatoriska delen påverkar om expansionen blir lyckad eller 
inte har inte studerats till samma mån (ibid). Enlig Haspeslaugh & Jemison (1991) kan det 
mesta av värdet, när man genomför en expansion, skapas under hur tillvägagångssättet under 
expansionen ser ut. Har köparen de rätta motiven1 och en väl utarbetad plan, hur de skall driva 
företaget efter det att expansionen är genomförd, kan detta vara av mycket stor betydelse 
huruvida det kommer att bli lyckat (ibid).  
 
Enligt Berggren (2003) kan en organisk expansion vara tidskrävande, men kan på grund av 
detta ge mindre problem för företagen och chansen till framgång i framtiden kan vara större 
än om man genomför ett förvärv. Sherman (1998) skriver att det har framkommit att de flesta 
förvärv inte blir så lyckade. En anledning till att det blivit på detta sätt kan bero på att 
förvärven baserats på felaktiga förutsättningar. Av studier som gjorts har det framkommit att 
företagen inte har ägnat tillräckligt med tid för att planera hur de skall gå tillväga när de skall 
göra förvärvet. 
 
Sherman (1998) skriver vidare att det krävs att den högsta ledningen har en aktiv medverkan i 
tillvägagångssättet vid förvärvet och detta kan motverka att det skulle bli ett misslyckande. 
När det gäller planeringen av ett förvärv finns det tre viktiga faser; Planering, Implementering 
och Integration.  
 
Planering omfattar inte enbart vad ett förvärv kan medföra för det köpande företaget utan 
omfattar även en uppställning av strategiska mål som man har för förvärvet. Implementering 
innebär att det köpande företaget försöker värdera företaget de tänker förvärva. Till denna fas 
tillhör även hur företaget tänker finansiera köpet samt att genomföra en undersökning av 
företaget man tänker köpa. Integrationsfasen är den del som avgör huruvida förvärvet blir 
lyckat eller ett misslyckande. Här skall man göra en total genomgång av förvärvet och börja 
genomföra de förändringar man har planerat på administrativ, operativ och finansiell nivå 
(Sherman, 1998). Det är i denna fas man kan börja se om företagsförvärvet kommer bli lyckat 
eller misslyckat, därför vill vi ta en titt på hur denna del kan medverka till hur resultatet av 
förvärvet blir. 
 
Att värdera det tilltänkta förvärvet är ett viktigt led som företaget skall genomföra. De 
traditionella värderingsmetoder som används för onoterade företag är substansvärdering och 
avkastningsvärdering. Med substansvärdet avses en beräkning av företagets värde med 
utgångspunkt från deras balansräkning. Sammanfattningsvis kan man säga att substansvärdet 
är det sammanlagda marknadsvärdet på företagets tillgångar efter avdrag för skulder. Detta 
skall normalt motsvara bolagets egna kapital vid fortsatt drift av företaget (Hägg, 1991).  
_______________ 
 
1: Rätta motiv: Med detta menas att om företagen förvärvar bara för att förvärva finns det risk att de inte kommer att bry sig om det förvärvade företaget vilket kan leda till att 

det blir ett bakslag för företaget. Däremot om företagen har motiv som verkligen stärker anledningen till att de förvärvar är chansen större att det kommer att lyckas 

(Haspeslagh & Jemison, 1991). 
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Vid värderingen med hjälp av avkastningsvärderingsmetoden lägger man stor vikt på 
företagets resultat, Företagets avkastningsvärde beräknas sålunda med utgångspunkt av 
företagets resultaträkningar och därefter bestämmer man en rimlig kalkylränta. Företagets 
värde erhålls därefter genom att dividera den framtida genomsnittliga avkastningen med 
kalkylränta (Hult, 1998). Vi vill utifrån det ovan skrivna ta reda på vilka värderingsmetoder 
företagen använder sig av när de funderar på att genomföra ett förvärv. 

1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera ett småföretags expansion från uppstart 
till nutid med fokus på förvärv samt att identifiera vilka problem och motiv som kan finnas 
vid expansion och förvärv. 
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2 Metod 
I metodkapitlet beskriver vi hur vi har gått tillväga för att undersöka problemet. Vi har valt 
att börja med underrubriken undersökningsansats för att ge en övergripande beskrivningen 
av metod valet. Därefter redogör vi för hur vi valt de teorier som uppsatsen baseras på. Sedan 
behandlar vi intervjuer och hur vi tänkte när vi sammanställde frågorna. Till sist behandlas 
olika problem som metodvalet har medfört. 

2.1 Undersökningsansats 
Avsikten med uppsatsen var att skapa en helhetsbild om hur företagsexpansion kan gå 
tillväga. För att fånga upp hela expansionsfasen valde vi att både inrikta oss på organiskt 
tillväxt och företagsförvärv, men också vilka motiv samt problem som kan finnas vid 
expansion. För att kunna fånga upp de viktigaste teorierna till vårat arbete utgick vi ifrån 
befintliga teorier för att sedan gå ut i verkligheten och göra den empiriska undersökningen. Vi 
anser att vårt arbete har en deduktiv inriktning och detta betyder, enligt Holme & Solvang 
(1997) att man utgår ifrån teorin för att sedan göra en empirisk undersökning. 
 
För att öka förståelsen för företagsförvärv valde vi att ingående studera ett företag som har 
gjort förvärv på senare tiden. Vi utgick då ifrån ägaren och personer som haft en påverkande 
effekt vid företagsförvärvet. Vi gjorde även en djupintervju för att kunna få en klarare bild på 
hur ägaren tänkte och vilka olika motiv som kunde ligga bakom expansionerna och förvärvet. 
Vi var bara intresserade av hur våra respondenter uppfattade verkligheten. Resultatet av vår 
undersökning representerar endast de utvalda respondenternas åsikter och därför anser vi att 
vårt arbete har i huvudsak utgått ifrån ett aktörsperspektiv. Enligt Holme & Solvang (1997) är 
aktörsperspektiv ett synsätt då forskare och aktörer ömsesidigt påverkar varandra och 
processen möjliggör en djupare och mera helhetsinriktad uppfattning. 
 
Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera ett småföretags expansion från 
uppstarten till nutid med fokus på förvärv samt att identifiera vilka problem och motiv som 
kan finnas vid expansion och förvärv. Med detta som utgångspunkt anser vi att vårt arbete har 
en kvalitativ karaktär. Till skillnad från kvantitativ ansats syftar en kvalitativ ansats till att ge 
djupare förståelse för problemområdet (Ejvegård, 1993). 
 
Vi anser att en fallstudie är den mest lämpade undersökningsansatsen för vår uppsats. Därför 
att i fallstudier undersöks ett flertal variabler hos ett fåtal utvalda enheter. Den övergripande 
uppgiften med en fallstudie är att skapa en helhetsbild av varje fall. (Holme & Solvang, 1997) 

2.2 Datainsamlingsmetod 
För att skaffa en relevant teoretisk referensram till vår uppsats, samt för att öka förståelsen för 
ämnet, började vi med att gå igenom litteratur och artiklar som berör problemområdet. Detta 
gjorde vi genom att hitta befintlig litteratur samt artikel sökningar i databaserna Libris, Ebsco 
och Bibdia vid Luleå tekniska universitetsbibliotek. De sökord vi använde var: 
företagsförvärv, värderingsmetoder, acquisitions, acquisition motives, acquisition process, 
motiv till företagsförvärv och förvärvsprocessen. Litteraturen och artiklarna bedömdes sedan 
selektivt och den litteratur som vi funnit relevant användes sedan för att forma den teoretiska 
referensramen. 
 
För att genomföra vår undersökning gjorde vi personliga intervjuer med företagets ägare samt 
Hugosons nya VD som var med och påverkade företagsbygget. Vi valde att göra två intervjuer 
med företagets ägare för att på så vis få en bättre uppfattning om företagets historik och de 
olika motiv som kan finnas vid expansion och företagsförvärv.  
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För att få en ännu större helhetsbild utav förvärvet valde vi även att intervjua Hugosons nya 
vd för att få hans syn på förvärvet. Inför intervjuerna formulerades ett antal frågeställningar 
som ringade in vårat problemområde. Frågorna till intervjuerna var utformade så att de 
behandlades och uppfångades i våran teoretiska referensram. Vid utformningen av 
intervjufrågorna tog vi speciellt hänsyn till att respondenterna skulle kunna och ha viljan att 
besvara frågorna. Vi försökte utforma frågorna så att de inte innehöll några värdeladdade ord. 
Vi var också noga med att frågorna inte skulle vara ledande då ledande frågor kan, enligt 
Holme & Solvang (1997), föregripa svaret och därigenom få respondenten att uttala sig på ett 
visst önskat sätt. För att vi inte skulle missa viktig information vid intervju tillfällena valde vi 
att ta med oss en bandspelare för att kunna spela in intervjuerna. 
 
En stor fördel som vi anser med intervjumetoden är att det finns möjlighet att komma med 
följdfrågor och att svaren kan utvecklas och fördjupas. Genom att kunna ställa följdfrågor 
hoppas vi att oklarheter kunde undvikas. Andra fördelar med personlig intervju är att man kan 
tyda kroppsspråket hos respondenten, att kunna tyda respondentens kroppsspråk kan i sen tur 
leda till vi kan undvika att ställa obekväma frågor som annars kan leda till undvikande svar 
från respondenten. Med bandspelarens hjälp spelade vi in hela intervjun, men mycket av det 
som spelades in tyckte vi inte var relevant för vår uppsats och därför fick vi sålla bort det 
irrelevanta och endast ta med det som vi tyckte var viktigast. 
 
För att få en bättre uppfattning om företaget och en annan synvinkel på vårat problem valde vi 
att göra två personliga intervjuer, där vi gjorde två intervjuer med ägaren och en intervju med 
VD på Hugosons. Detta för att kunna fånga upp de flesta av motiven och de problem och 
framgångsfaktorer som kan uppstå i ett företag vid en expansion. Detta ansåg vi var viktigt i 
och med att vår undersökningsansats var en fallstudie, vilket innebar att vi noggrant 
undersökte ett fåtal enheter. Vid intervjuerna valde vi att ställa ett antal frågor där 
respondenten fick möjlighet att själv styra riktningen på svaret. Vi valde att istället ställa 
följdfrågor om de svar vi fick inte motsvarade meningen med våran fråga. Frågorna i de olika 
personliga intervjuerna bifogas som bilaga 1-3. 
 
Efter intervjuerna sammanställde vi de olika intervjuerna i empirikapitlet, som senare ledde 
till en analys. I vår analys kopplades empiri och teori samman för att besvara vårat syfte. I 
detta kapitel försökte vi analysera de frågeställningar vi fick fram i problemdiskussionen och 
sedan dra en slutsats till varje problemdiskussion.  

2.3 Validitet och Reliabilitet 
 
Eftersom vi gjorde en fallstudie där vi endast undersökte ett företag medförde detta att vi inte 
kunde veta om det vi studerade var en vanlig företeelse. Därför var det näst intill omöjligt att 
veta om företeelsen vi studerade kan återfinnas i någon annan organisation. Enligt Stenbacka 
(2001) är svaret på att skapa bra validitet inom kvalitativ undersökning enkel. Med målet att 
uppnå förståelse för forskningen är man intresserad av att försöka förstå en annan persons 
verklighetsbaserade kunskaper inom ett specifikt problemområde. Med detta menas att 
förståelsen av problemet är meningsfullt om respondenten är del av problemet och har 
möjligheten att svara fritt enligt sina egna kunskaper. Validitet är då uppnått när man 
använder sig av ostrukturerade intervjuer med strategiskt utvalda respondenter. Med det 
menas att man lämnar stort utrymme åt respondenten att utforma sina svar och kommentarer. 
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Genom att vi använder en kvalitativ undersökningsansats har reliabiliteten ingen relevans för 
våran undersökning. Detta stöds enligt Stenbacka (2001) där hon säger att vad som gör 
reliabiliteten orelevant i en kvalitativ undersökning är begreppet mätningsmetod vilket inte är 
relevant för en kvalitativ undersökning. Detta menas att man med en kvalitativ undersökning 
försöker få en heltäckande och djupgående bild utav problemet istället för kvantitativa 
undersökning där man mäter resultat.  

2.4 Metodproblem 
De problem som vi har upplevt under arbetets gång var framför allt att hitta passande företag 
och få access till vårt ämnesområde. Genom att det tog lång tid för oss att hitta ett passande 
företag ledde det till att vi kom igång senare än beräknat. Det gjorde i sin tur att vi minskade 
vår fokusering på intervjuer och istället inriktade oss mer mot teorin. Vilket medförde att 
uppsatsen blev mindre fokuserad i förvärvsprocessen och istället blev mer inriktad mot de 
olika motiven till expansioner och förvärv.  
 
Andra problem är att teorin som vi har studerat är för det mesta problematiserad för större 
företag. Detta gjorde att vi fick filtrera bort teorier som vi tyckte inte passade in i våran 
uppsats och för att få teorierna att bli mer lämpade till våran studie gjorde vi en 
sammanfattning där vi försökte anpassa de befintliga teorierna till mindre företag som denna 
uppsats är inriktad mot. 
 
Ett annat problem var användningen av fallstudie som undersökningsmetod. Vid användning 
av fallstudie utgår man ifrån få respondenter med djupgående intervjuer där respondenterna 
får stort utrymme att utforma sina svar och kommentarer. Det vi märkte under 
intervjutillfällena som vi tyckte var ett problem är att om respondenten är för frispråkig kan 
det leda till att man lätt kommer ifrån ämnet. Detta i sin tur medför att tidsbrist uppstår och 
svaren som man får vid de sista frågorna inte blir tillfredsställande.  
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3 Teori 
I detta kapitel kommer vi att gå igenom den teori vi har undersökt och förklara vad 
företagsexpanison och förvärv är, motiv till förvärv, tillvägagångssätt vid förvärv samt beröra 
något om hur företag kan värdera sina tilltänkta förvärvskandidater. För att sammankoppla 
alla dessa teorier till småföretag valde vi att göra en sammanfattning i slutet där vi 
anpassade teorierna så de passade till företaget vi undersökte.  

3.1 Allmänt om företagsexpansion 
Företagsexpansion kan ske på många olika sätt och här skall vi gå igenom några av de 
vanligaste metoderna företagen kan använda sig av. Vi har valt att studera expansionssättet 
förvärv djupare och detta har medfört att vi har ett eget kapitel angående detta expansionssätt. 
 
Säljavtal eller säljsamarbete är ett vanligt förekommande expansionssätt i företagsvärlden. 
Detta sätt påverkar inte företagets expansion på lika stor skala som de övriga metoder vi tar 
upp, mest på grund av att företaget inte kan påverka försäljningen lika mycket såvida de inte 
har skrivit detta i avtalet. Lite kort kan man säga att ett säljavtal går ut på att producenten 
tillverkar sin produkt och senare säljer den vidare till ett annat företag som sedan säljer 
produkten på konsumentmarknaden. Det är vanligt att denna metod används för att ett företag 
skall få ensamrätten till att sälja ett annat företags produkt (Lindgren, 1981). 
 
När företag expanderar inifrån sin befintliga struktur och verksamhet brukar man benämna 
detta som organisk tillväxt. Att växa organiskt är ett sätt som tar tid att genomföra, det går inte 
lika fort som om man till exempel förvärvar ett företag. Organisk tillväxt är oftast 
tidskrävande, men kan på grund av detta medföra mindre problem för företagen. Riskerna 
minimeras samtidigt som framgångschanserna i framtiden maximeras eftersom företagen själv 
kan bestämma allting om hur de vill att saker skall vara, vilket inte är fallet vid förvärv där 
företaget måste ta hand om eventuella problem som följer med och försöka att motverka detta 
på ett effektivt sätt (Berggren, 2003). Det har framkommit, genom forskning runt denna 
metod, att de som växer organiskt har störst chans att överleva inte de som växer genom 
förvärv eller fusioner (Management of Technology, 2003).  
 
Ett annat sätt att expandera är genom så kallade Joint Ventures. Denna metod är den mest 
omfattande formen på samarbete mellan företag. En formell länk med känslig affärsmässig 
information upprättas mellan företagen i syfte att utveckla ny teknik, processer och produkter. 
Författaren jämför denna typ av metod med ett äktenskap där två, eller fler företag, går ihop 
för att uppnå till exempel gemensamma strategiska och finansiella mål. Fördelen med denna 
metod är att det för det mesta innebär en lägre grad av finansiellt risktagande som behövs för 
att samarbeta, utan företagen kombinerar sina olika färdigheter för att kunna skapa ett ”bättre 
företag”. Den stora nackdelen är att det kommer att vara minst två parter som vill vara med 
och bestämma vilket kan leda till olika åsikter i vissa frågor. Detta är en av de stora 
anledningarna till att denna metod inte alltid fungerar (Sherman, 1998). 

3.2 Företagsförvärv 
Med företagsförvärv avses att ett företag köper ett annat företags aktier eller tillgångar och 
därefter övertar ansvaret för det köpta företagets framtida verksamhet. Då uppbyggandet av ett 
nytt dotterbolag kan innebära en större risk, genom att ägaren tvingas att själv driva och ha 
ansvaret för verksamheten på ett mycket mer långtgående sätt, kan ett förvärv vara mer 
attraktivt att genomföra. Genom att kundrelationer och maskiner med mera redan finns går det 
oftast fortare att genomföra ett förvärv än att växa internt. Alltså kan förvärv vara ett bra 
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alternativ om ett företag, på ett snabbt sätt, vill kunna få tillgång till något de behöver 
(Lindgren, 1981). 
 
Förvärv har den unika egenskapen att förändra företag och att medverka till att förnya företag. 
Det kan även hjälpa till att förnya företagets marknadsposition snabbare än vad som är möjligt 
att göra genom intern expansion. Förvärv kan även medföra en förmåga att skaffa sig 
förmåner genom att kombinera tillgångar som inte är möjliga vid till exempel samarbetsavtal. 
Mer djupgående kan denna metod medföra egenskaper som företaget har svårt att utveckla 
själv eller medföra ett tillfälle att utnyttja sin existerande förmåga för att kunna ta ett steg 
uppåt (Haspeslagh & Jemison, 1991). 
 
Förvärv har skapat en viktig debatt om vilken effekt och hur viktigt det är för den ekonomiska 
tillväxten, enligt Haspeslagh & Jemison (1991). Det mesta av forskningen kring området 
fokuserar på vilken finansiell påverkan förvärv har. Även om detta är ett viktigt område har 
det framkommit, från köparens perspektiv, att de flesta förvärv misslyckas att nå upp till deras 
syfte. Vilka faktorer som påverkar att förvärv blir misslyckade är inte studerade lika mycket, 
ibland inte alls (Sherman 1998). Haspeslagh & Jemison (1991) har föreslagit att man skall 
fokusera mer på planeringen innan köpet sker samt på integrationen av förvärvet efter man har 
köpt företaget. Detta skulle enligt författarna leda till en bättre insikt på hur denna metod kan 
användas på ett strategiskt sätt. 
 
En vanlig klassificering av företagsförvärv är genom att härleda på vilket sätt det köpta 
företaget förhåller sig till affärsrörelsen hos det köpande företaget. Man brukar vanligtvis 
skilja på två huvudtyper av företagsförvärv; relaterade och orelaterade (Kristensen, 1999).  
 
De orelaterade företagsförvärven kan vara något svåra att förklara då de leder till en heterogen 
mix av affärsrörelser. Dessa förvärv kan även ses som ett försök av företaget att diversifiera 
sig till andra affärsområden för att försöka minska den företagsspecifika risken (Kristensen, 
1999). De relaterade förvärven brukar man sedan dela upp i horisontella och vertikala förvärv.  
 
Horisontella förvärv 
Horisontella förvärv är när man köper ett företag som har likadana eller liknande 
produktlinjer. Denna sorts förvärv leder till att man eliminerar en konkurrent samtidigt som 
man ökar sin egen marknadsandel (Haunschild, 1993). När man genomför ett förvärv inom 
samma område är det oftast ett försök att öka sin dominans gentemot andra företag och för att 
minska osäkerheten som kan förekomma (Kristensen, 1999).  

 
Figur 1. Illustration av horisontell intergration. Källa: www.planguide.se 
 
Figuren ovan visar hur ett horisontellt förvärv fungerar. Till exempel om företag A förvärvar 
företag B skulle detta leda till att, enligt Haunschild (1993), företag A eliminerar en 
konkurrent och samtidigt ökar sin egen marknadsandel. 
 

  

Horisontell
Integration

Företag A Företag B
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Vertikala förvärv 
Vertikala förvärv, eller vertikal integration som det även kallas, genomför man för att öka 
kontrollen inom den egna produktlinjen. Man kan antingen expandera bakåt, genom att 
integrera komponenter i en existerande affärsrörelse, eller framåt, genom att försäkra en 
kontinuerlig efterfrågan av produkter (Kristensen, 1999). Vertikala förvärv innebär samverkan 
eller samgående mellan företag utmed distributions- eller förädlingskedjan. Integration framåt 
innebär samverkan eller samgående närmare konsumtionsledet, medan integration bakåt 
strävar mot produktionsledet (www.planguide.se). 

 
Figur 2. Illustration av verktikal intergration. Källa: www.planguide.se 

Av figur 2 kan man se hur vertikala förvärv fungerar. Figuren utgår ifrån att företaget är 
”Grossisten” vilket medför att om företaget förvärvar ”Producenten” leder detta till en 
expansion bakåt. Detta skulle enligt Kristensen (1999) leda till att företaget förvärvar på grund 
av att de vill garantera tillgång till outputs. Skulle företaget istället förvärva ”Detaljisten” gör 
detta att det blir en expansion framåt. Företaget förvärvar då för att de garanterat ska få 
avsättning för sina produkter, enligt Kristensen (1999). 

3.3 Motiv till företagsförvärv 
Motiven till att genomföra ett förvärv, kan som vi tidigare påpekat, vara av mycket stor vikt 
för att förvärvet inte skall misslyckas. Motiven spelar även en stor roll för hur företaget 
kommer att agera när de skall besluta vilket företag de avser att förvärva (Sherman, 1998). 
Det är även för det mesta motiven som påverkar hur köparen kommer att värdera 
förvärvskandidaten. Om till exempel motivet till att genomföra ett uppköp är att företaget 
snabbt behöver få tag i nya resurser kan detta göra att det köpande företaget är beredd att 
betala lite extra (Sherman, 1998). Vilka motiv som ligger bakom företagsförvärv kan variera i 
mycket stor skala och det finns många teorier för att förklara varför detta genomförs (Larsson, 
1990). Även om detta är en viktig del av förvärvsprocessen är förståelsen varför förvärv 
genomförs fortfarande ofullständig. Mycket av forskningen runt detta område handlar om 
finansiella och ekonomiska motiv (Haunschild, 1993), men som vi kommer att komma in på 
senare finns det även andra motiv till varför förvärv sker. 
Skälen till att förvärva ett företag kan, enligt Lindgren 1981, variera i mycket stor skala, och 
kan gälla till exempel: 

• Ökande marknadsandelar 
• Inträde på ny marknad 
• Ersättande av nuvarande stagnerande marknadsområden 
• Integration framåt eller bakåt i verksamheten 
• Använda överskott av likvida medel, eller andra tillgångar som inte fullt utnyttjas för 

närvarande 

 

Bakåt 

Vertikal 
integration 

Framåt 
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De ovan nämnda orsakerna till förvärv har alla det gemensamma att de syftar till att erhålla 
eller uppnå någonting det förvärvande företaget behöver snabbare och billigare än vad som är 
möjlig på något annat sätt. (Lindgren, 1981) 
 
Lyckade förvärv kompletterar förvärvarens egna starka och svaga sidor; tillväxtföretag söker 
nya produkter och nya marknader. Mogna företag med stark finansiell ställning söker växande 
företag med behov av finansiella resurser och så vidare. (Sherman, 1998) 
Motiven är av stor betydelse för att förvärv skall kunna bli lyckade, inte bara ekonomiskt 
lyckade, utan även helheten av förvärvet (Haspeslagh & Jemison, 1991). 

3.3.1 Tre rationaliteter 
Motiv till att genomföra förvärv delas vanligtvis upp i tre olika rationaliteter; ekonomiska, 
organisatoriska och personliga (Larsson, 1990 och Haunschild, 1993). Som vi tidigare har 
nämnt handlar det mesta om forskningen kring detta ämne i den första rationaliteten, den 
ekonomiska, men detta betyder inte att det är den viktigaste rationaliteten. De flesta av dessa 
rationaliteter om motiv föreslår att förvärv drivs av önskan att uppnå synergieffekter, dock är 
det fortfarande oklart om detta verkligen är sant eftersom bestridande upptäckter har 
framkommit. Fortsättningsvis är förhållandet mellan synergieffekterna dubbeltydligt vilket 
gör att det är oklart om företagsförvärv verkligen drivs på grund av synergieffekter 
(Haunschild, 1993). 
 
En av de mest stödda upptäckterna i förvärvslitteraturen är att bara aktieägarna inom det 
uppköpta företaget tjänar på att förvärvet sker, inte aktieägarna i det köpande företaget. Vidare 
har det visat sig genom långsiktiga studier, som fokuserar sig på den ekonomiska delen, att 
företagsförvärv i genomsnitt inte är lönande för det köpande företaget. Detta skulle betyda att 
om synergieffekter är motivet till att genomföra förvärv skulle inte den förväntade vinsten bli 
uppnådd. Detta kommer inte som någon överraskning på grund av alla andra orsaker som 
påverkar förhållandet mellan motiv och utfallen av förvärv. (Haunschild, 1993) 
 
Organisatoriska motiv 
Den organisatoriska rationaliteten påpekar att förvärv genomförs på grund av företagens 
beroende av varandra. Beroendet av att ha tillgång till andra företags resurser kan förklara 
varför ett förvärv genomförs. Det är inte ovanligt att företag genomför ett företagsköp i både 
horisontell och vertikal riktning på grund av detta (Haunschild, 1993). Denna rationalitetet 
hänvisar även till att förvärv kan motiveras av att det kan vara ett sätt att dels reducera 
osäkerhet eller för att ”köpa för att inte bli uppköpt”. Kännetecknande för de organisatoriska 
motiven är att de lyfter fram organisationens överlevnad som motiv för att genomföra förvärv, 
snarare än dess ekonomiska värde (Larsson, 1990). 
 
Personliga motiv 
Vissa forskare anser att den personliga rationaliteten är mycket viktigare än den ekonomiska 
för att förklara motiven till att genomföra förvärv. Den personliga rationaliteten föreslår att 
förvärv sker på grund av företagsledarens önskan att få prestige, makt, högre lön och säkra sitt 
jobb vilket kommer med att styra ett stort företag. Dock behöver det inte enbart handla om att 
företagsledaren handlar för sin egen vining, utan det kan även vara känslomässiga skäl. 
Forskare som studerat denna rationalitet närmare ser det inte som någon överraskning att 
förvärv inte är speciellt lönsamma, eftersom styrelsen kan förvärva företag för sin egen 
vinning vilket inte har något värde för eventuella aktieägare (Haunschild, 1993).  
Enligt Larsson (1990) tillämpas denna rationalitet speciellt för att förklara motiven till att 
genomföra förvärv för att komma in på en annan marknad. Styrelser som endast tänker på sig 
själva är speciellt motiverade till att genomföra sådana förvärv, eftersom det kan medföra att 
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deras jobb är mindre hotat på grund av dålig prestation. Detta eftersom om ett företag går 
dåligt kan de påpeka att det andra går bra vilket gör att deras jobb är mer säkert än om de bara 
hade det första. 
 
Ekonomiska motiv 
Den ekonomiska rationaliteten är den som har studerats mest av de tre olika rationaliteterna, 
som vi tidigare har nämnt. Denna teori bygger på antagandet att förvärv sker på grund av att 
företagsledare genomför förvärv i en strävan att öka företagens värden. Generellt anses 
förvärv vara en god idé om värdet på de kombinerade företagen förväntas överstiga värdet på 
de bägge företagen var för sig. Då två parter är involverade i överlåtelseprocessen krävs dock 
att dessa parter upplever att ett värdegap existerar för att en ömsesidigt accepterad transaktion 
skall komma till stånd. Ett värdegap kan i sin tur principiellt uppstå dels genom att 
köparparten har möjlighet att erhålla synergieffekter som inte säljarparten kan realisera, dels 
genom att parterna har gjort skilda bedömningar eller genom att det uppköpta företaget får 
tillgång till expertkunskaper där mer erfarna företagsledare kan generera ett större kassaflöde 
från företagets existerande rörelse (Larsson, 1990 och Kristensen, 1999). 
 
Motiven till ett företagsförvärv kan ofta vara kontextberoende, det vill säga företags- och/eller 
situationsspecifika. Oberoende av vilka ”faktiska” (ekonomiska, organisatoriska och 
personliga) motiv som ligger bakom kan man dock anta att överlåtelseprocessen kommer att 
legitimeras utåt av ekonomiska motiv (Kleppesto, 1993). Detta på grund av att aktörerna 
måste förvänta sig att förvärvet åtminstone i någon grad kommer att betala sig 
företagsekonomiskt i framtiden. Vad motivet än är för att genomföra förvärvet bör dock det 
grundläggande motivet alltid vara att skapa ett värdetillskott till de eventuella aktieägarna 
(Larsson, 1990). 

3.4 Tillvägagångssätt vid förvärv 
Även om varje företagsförvärv kan sägas vara unikt är det möjligt att urskilja ett antal skilda 
faser vid tillvägagångssättet vid ett förvärv; Planering, Implementering och Integration 
(Lindgren, 1981). Tillvägagångssättet vid förvärv brukar man betrakta som en struktur för att 
kunna finna de möjligheter och problem som kan uppkomma och för att kunna behandla dessa 
på ett effektivt sätt (Nation’s Restaurant News, 1997). 
 
Vi kommer att beskriva dessa tre faser lite grundligt, och sedan gå in lite djupare om själva 
intergrationsfasen. Detta gör vi för att ni skall kunna få en bild på vad som verkligen händer 
under ett förvärv och anledningen till att vi har valt att studera integrationsfasen är på grund 
av att det är denna fas som avgör vad utfallet av förvärvet kommer att bli. 
 
Ett växande företag som planerar att genomföra ett förvärv bör alltid börja med att utveckla en 
förvärvsplan, vilken skall identifiera specifika mål med förvärvet och vilka kriterier som skall 
uppfyllas när man skall analysera potentiella förvärvsobjekt (Sherman, 1998). Planeringen av 
ett förvärv innebär inte enbart en mekanisk genomgång av vad ett förvärv kan medföra för det 
förvärvande företaget utan det är viktigt för det köpande företaget att inse att förvärv måste 
vara ett led i en strategi för företaget som helhet. Ett uppställande av strategiska mål, som 
företaget kommer att använda sig av, ligger till grund för vilken förvärvspolicy de senare 
kommer att använda sig av. I denna policy ingår de restriktioner som skall gälla för det 
potentiella förvärvets egenskaper när det gäller till exempel produkter, storlek, lönsamhet, 
marknadsposition med mera (Lindgren, 1981).  
Inom planeringsfasen är det viktigt att företaget utvecklar en effektiv plan för att identifiera 
huvudmålen man har med förvärvet samt att de tar fram en plan på hur de tänker genomföra 
köpet. Tillsist gäller det att företaget försöker begränsa vilka möjliga förvärvskandidater som 



 12

kan tänkas vara intressanta att köpa (Sherman, 1998). En väl planerad förvärvsplan kan vara 
ett värdefullt förhandlingsverktyg när man sedan skall börja inleda förhandlingarna med den 
tänkta förvärvskandidaten (Haspeslagh & Jemison, 1991). 
 
Resultatet av den första fasen, planering, bör för det mesta ha lett fram till att man har kvar en 
förvärvskandidat. I implementeringsfasen gäller det sedan för företaget att överväga vilka 
strategiska åtgärder de kommer att vidta för att kunna genomföra förvärvet. Att genomföra en 
sådan tidskrävande och komplex process som ett förvärv ställer stora krav på både den 
organisation och de resurser som företaget har (Lindgren, 1981). Lite kort om vad som kan 
hända i denna fas; först gäller det för företaget att värdera sin tilltänkta förvärvskandidat. 
Detta i sig kan vara svårt på grund av att informationen som finns tillgänglig för köparen kan 
vara väldigt knapphändigt, speciellt som det kan vara där säljaren inte vet mer än vad köparen 
gör. Det gäller även för företaget att ta ställning till hur de tänker finansiera köpet samt att 
genomföra en undersökning av företaget man tänker förvärva (Sherman, 1998). 

3.4.1 Integration av förvärvet 
Enligt Haspeslagh & Jemison (1991) är integrationsprocessen nyckeln för att förvärv skall 
fungera. Det är inte förens de båda företagen sätts ihop till ett och börjar arbeta mot förvärvets 
avsikt som värde kan skapas. 
 
Det är inte bara en mängd detaljer av praktisk natur som skall genomföras, utan en total 
genomgång och anpassning av ledningen av det köpta företagets verksamhet skall genomföras 
efter att avtal om köp har slutits (Lindgren, 1981). Även om företagsledare erkänner att 
integrationsprocessen är viktig, händer det ofta att de undviker att diskutera integrationen på 
grund av att den är osäker, komplex och på grund av andra saker som händer under förvärvets 
gång. Betydelsen av integrationen beror på vilken typ av förvärv det handlar om, vem som är 
involverad och vilka typer av möjligheter som kan uppkomma (Haspeslagh & Jemison, 1991). 
 
Vissa typer av förvärv kräver endast en liten del av integration medan andra kräver en stor del 
av integration. Detta beror helt på vilken typ av förvärv företaget genomför; om företaget skall 
diversifiera sig inom ett annat område behövs det kanske inte lika mycket som om de skulle 
förvärva någon av sina konkurrenter eller vertikalt i värdekedjan (ibid). 
 
Det finns vissa speciella områden som kan komma att behöva integreras i det förvärvade 
företaget. De vanligaste är: Administration, Personal, Finans, Marknadsföring och 
Produktion (Bumstead, 1998). 
 
Med administrativa system menar man de olika system som utgör instrument i hanterandet av 
företagets verksamhet. Detta kan gälla planerings- och kontrollsystem, rapportsystem, 
styrelsen roll och kommunikationskanaler med mera. I de fall då man beslutar att inte ha kvar 
den nuvarande ledningen i det förvärvande företaget måste man se till att utbytet sker så 
smärtfritt som möjligt. Man bör även inte tveka att behålla vissa personer för att underlätta för 
de nya personerna tills de har kommit till rätta. Dock gäller det givetvis att man i gengäld ger 
dessa personer något, oftast handlar det om ett avgångsvederlag. Finansiellt gäller det för 
företaget att ta en titt på det förvärvade företagets finansiella sida, till exempel genom att gå 
igenom balansräkningen. Företaget bör försöka undersöka om det finns vissa delar av 
företaget som inte utnyttjas på ett tillfredsställande sätt samt se om det finns delar som man 
inte behöver, och försöka sälja dessa om man inte kan använda detta på något sätt.  
Sedan kan det vara av stor betydelse att företaget försöker samordna de distributionskanaler 
som finns tillgängliga inom de båda företagen, för att på detta sätt kunna uppnå en 
marknadssynergi. Produktionsmässig integration kan vara svår att genomföra om det finns 
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stora skillnader mellan företagen, men när man har genomfört denna kan detta leda till 
förbättrade stordriftsfördelar för företaget (ibid). 

3.5 Värderingsmetoder  
Företagsvärdering är ett komplicerat ämne. Det beror på att ett företag kan ha helt olika 
värden om man betraktar det ur olika synvinklar. En betraktare kan se företaget som ett 
likvidationsobjekt. Andra kan se samordningsfördelar med något annat företag eller nya 
möjligheter inom det existerande företagets ram (Hägg, 1991). Substans – och 
avkastningsmetoderna vid värdering av ett onoterat företag kan betecknas som ”traditionella” 
värderingsmetoder. De är traditionella i den bemärkelsen att de har använts sedan lång tid 
tillbaka. Detta innebär att den värderingsteori som ligger bakom dessa modeller är väl kända. 
Det är enkelt för värderaren att utifrån dessa värderingsmetoder diskutera företagets värde 
med uppdragsgivare och andra. Av dessa skäl skall värderaren i sin värderingsrapport alltid 
värdera företaget med någon av dessa traditionella metoder (Hult, 1998). 
 
Inom företagsvärdering finns det ett antal metoder som är användbara. Vad som är gemensamt 
för alla dessa metoder är att de inte vägleder företagsvärderarna till ett ”korrekt” pris. Ett 
”korrekt” pris hittas per definition endast på en perfekt marknad. Det existerar ingen helt 
perfekt marknad utan denna störs av en mängd imperfektioner såsom informationsasymmetri 
och skatter med mera (Öhlings, 1993). Vid en transaktion utanför börsen reduceras 
naturligtvis effektiviteten ännu mer och slutligen är det ändå förhandlingssituationen mellan 
köparen och säljaren som bestämmer priset (ibid). Enligt Engström (1995) fyller 
värderingsmodellerna ändå ett syfte, eftersom output värdena kan ses som grunddata i den 
vidare förhandlingen om priset. Det finns två sätt för den som köpt ett företag att utvinna 
pengar ur det: genom att lägga ner det, likvidationsvärdering, eller genom att driva det vidare, 
avkastningsvärdering (Hägg, 1991).  

3.5.1 Avkastningsvärdet 
En avkastningsvärdering är vanligen en approximativ beräkning, där syftet är att beräkna 
företagets ”uthålliga vinst”. Metoden innebär sålunda att värderaren med utgångspunkt i 
företagets historiskt redovisade resultat under ett antal år kunnat bedöma ett framtida uthålligt 
resultat. Detta framtida ”uthålliga resultat” skall sedan ligga till grund för bedömning av det 
framtida avkastningsvärdet genom att man multiplicerar det bedömda ”uthålliga resultatet” 
med en kalkylränta (Figur 3) (Hult, 1998). 
 
 
 
 
 
 
                                  Figur 3. Beräkning av avkastningsvärdering. Källa: Hult (1998)               
 
Vid beräkning av avkastningsvärdet (kapitalvärdet) är utgångspunkten företagets resultat.  
För att klara denna beräkning måste värderaren ha uppgifter om företagets förväntade 
genomsnittliga avkastning och därefter bestämma en kalkylränta. Företagets värde erhåller 
man därefter genom att dividera den framtida genomsnittliga avkastning med kalkylränta. 
Användning av denna formel för att räkna fram avkastningsvärdet är det vanligaste. Här är 
tidsperspektivet evigt, det vill säga att man har diskonterat förväntad avkastning under 
antagande att avkastningen utfaller under all framtid (Hult, 1998). 

                         AV =  avkastningsvärdet (kapitalvärdet)         
AV = a/i            a    =  framtida genomsnittliga avkastningen 
                          i    =   kalkylränta  
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3.5.2 Substansvärdering 
Vid användning av substansvärdemetoden utgår man ifrån att värdera ett företag med hänsyn 
till företagets ställning vid en viss given tidpunkt. En definition av substansvärdet lyder; - Det 
redovisade egna kapitalet plus det egna kapitalets andel av de redovisade obeskattade 
reserver plus övervärden i det bokförda värdet på tillgångar och skulder (Thomasson, 1994). 
Den viktigaste skillnaden mellan substansvärdering och avkastningsvärdering är att affärsidén 
och dess möjligheter helt bortses ifrån vid substansvärdering (Engström, 1995). Det är enbart 
tillgångar i balansräkningen som värderas, och inte strategin eller framtidsutsikten. 
Substansvärdering kan delas upp i två huvudtyper av modeller, likvidations- och 
substansmodellen ”going concern” (ibid). 

3.5.3 Likvidationsvärde 
Likvidationsvärdet grundar sig på det skrotvärde eller slaktvärde som erhålls om företaget går 
i konkurs och samtidiga tillgångar avyttras på marknaden. I princip upptas dessa till 
försäljningsvärde. Därmed uppkommer ofta väsentligt lägre värden än vad som gäller vid 
substansvärdering. Man kan med andra ord säga att likvidationsvärde kan betraktas som det 
lägsta värde ett företag kan värderas till (Thomasson, 1994). 

3.5.4 Substansmodellen  
Substansmodellen är en modell som förutsätter ”going concern” det vill säga ett antagande om 
att företagets verksamhet ska fortsätta i all framtid. Detta medför ett antagande om att 
tillgångar förväntas genera framtida kassaflöde vilket i sin tur oftast leder till en högre 
värdering än vid likvidationsvärderingen (Thomasson, 1994). 

3.5.5 Sammanfattning – Sammankoppling av teorin till småföretag 
De teorier vi har undersökt är oftast riktade till stora etablerade företag medan småföretag har 
en undanskymd roll i dessa teorier. För att ändå kunna använda dessa teorier i våran 
undersökning fick vi försöka göra en liknelse på hur det skulle kunna vara för småföretag. 
 
En företagsexpansion sker vanligast genom organisk tillväxt därför att företag på så vis får 
större kontroll och möjlighet att maximera vinsten i framtiden medan företagsförvärv är mer 
riskfyllt. När det gäller småföretag är beteendet att växa organiskt mer vanligt därför att man 
inte har den finansiella kapaciteten att genomföra företagsförvärv och på grund av de risker 
som kan uppkomma genom ett förvärv. Trots dessa risker genomför ändå en del småföretag 
förvärv. Anledningen till att småföretag förvärvar är främst för att bibehålla eller öka sin 
konkurrenskraft gentemot konkurrenterna. En annan anledning till förvärv är också på grund 
av påtryckningar från sina kunder. Om kunden befinner sig i en expansions fas eller att 
småföretagets produkter är attraktiva för kunden kan det leda till att kunden ger signaler till 
leverantören att öka produktionen. Detta kan medföra att företaget förvärvar för att snabbt 
kunna tillgodose kundens behov och därmed kunna ta marknadsandelar från konkurrenterna. 
 
Företagsexpansion kan antingen ske vertikalt eller horisontellt beroende på vad som är 
lämpligt inom branschen och för företaget. För småföretag sker expansionen vanligtvis mer 
horisontellt än vertikalt. Därför att vid en horisontell expansion kan det innebära mindre risk 
än vid en vertikal expansion. Vid en horisontell expansion köper företaget upp konkurrenter 
vilket medför att man har samma produkt sortiment som kan underlätta vid en 
sammanslagning medan vid en vertikal expansion har man inte denna fördel. Vertikal 
expansion medför att man kommer in på nya områden som gör att företaget måste lära sig nya 
kunskaper vilket kan vara svårt för småföretag. 
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Motiven till en expansion kan man dela upp i olika rationaliteter; ekonomiska, organisatoriska 
och personliga. Om vi försöker anpassa dessa motiv till småföretag kan man utläsa att 
rationaliteterna har en annan effekt mot småföretag. I teorin motiverar man att förvärv 
genomförs på grund av synergieffekter och styrelsens önskan att få större makt, lön och säkra 
sitt jobb. Många gånger påverkas expansioner på grund av att aktieägarna vill vinstmaximera 
sin investering men också på grund av deras kortsiktiga synsätt. Detta kan leda till att förvärv 
sker mera impulsivt och med mer kortsiktigt tänkande vilket kanske inte alltid är den bästa 
lösningen för företagets utveckling. Småföretag brukar däremot ha ägare som är aktiva i 
företaget där de både jobbar i företaget och sitter i företagets styrelse. Det kan medföra att 
företaget inte har samma behov av att vinstmaximera företaget kortsiktigt utan ägarens vision 
och framtidsplan kan vara mer avgörande. Även ägarens personliga motiv kan vara en 
avgörande faktor vid beslut om expansion. Dessa olika personliga motiv kan vara 
känslomässiga skäl, image och möjligheten att få sin vision förverkligad kan spela in vid 
beslutet att expandera eller inte. 
 
Vid företagsförvärv använder småföretag vanligtvis enklare varianter av avkastningsvärdering 
och substansvärdering istället för de mer sofistikerade värderingsmetoderna. Många gånger 
sker förvärvet med kort varsel där köparen har kort tid på sig att bestämma om man ska 
förvärva eller inte och under denna tid hinner man inte använda de värderingsmetoder som 
skulle vara passande för att kunna ge en helhetsbild av förvärvet. Detta gör att småföretagaren 
använder andra instinkter som vision, möjlighet, utmaningen och känsla när dom överväger 
ett eventuellt beslut om att förvärva. En annan faktor är att det skulle vara för kostsamt och 
tidskrävande att låta en utomstående värdera förvärvet. 
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4 Empiri 
I detta kapitel kommer resultatet utav våra intervjuer med Alviksgårdens ägare och hans 
närmaste medarbetare att presenteras. Inledningsvis kommer en kort presentation utav 
företaget Alvik Invest och de företag som ingår i koncernen Alvik Invest. Vid intervjuresultatet 
har vi valt att sammanfatta det ur ägarens perspektiv, men för att få en djup i 
intervjuresultatet har vi valt att involvera de medarbetare som har haft en avgörande roll vid 
företagsförvärvet/expansionen. 

4.1 Kort presentation av intervjuföretagen 
Alviks Invest 
Koncernen Alvik Invest ägs tills 100 % utav Mikael Hugoson och familj. I Alviks Invest ingår 
företaget Alviksgården, ett mejeri i Polen och charken Hugosons Charks (förre detta Gomans 
Chark). I Företaget Hugosons ägs 91 procent av Mikael Hugoson medan Hugosons VD, Rune 
Routuvaara, äger de resterande 9 procenten. 
 
Alviksgården 
Verksamheten grundades 1976 utav Mikael Hugoson. Affärsidén var att förena 
grisproduktionen med vidareförädling i ett eget slakteri och allt detta ska också ske med en så 
liten miljöpåverkan som möjligt. Idag slaktas det 40000 grisar i Alviksgårdens eget slakteri 
varav 16000 grisar är från Alviksgården och resterande kommer ifrån grisfarmar runtom 
Norrbotten och Västerbotten. Idag har man i företaget 20 heltidsanställda med en omsättning 
på 50 miljoner kr varav merparten av omsättningen kommer ifrån grisarproduktionen. För att 
får en bild utav gården se bilaga (4). 
 
Hugosons Charks 
Företaget Hugosons1 ingår i koncernen Alvik Invest där Alviksgården också ingår. Tidigare 
hette Hugosons Charks, Gomans Chark men byte namn till Alviks Chark och namnbyte till 
dagens Hugosons tillkom genom att Alvik Invest förvärvde hela Alviks Chark år 2002. 
Företaget är ledande inom kött och chark produkter i Norrland med en årlig omsättning på 
300 miljoner och har 115 heltidsanställda. De varumärken som företaget förädlar är 
Hugosons, Alviksgrisen och Norrbottens Gården (NG). 

4.2 Historien om Mikael Hugosons företagsbygge 
Mikael Hugoson kommer ursprungligen från Örkelljunga, Skåne, där fadern var ägare till en 
grisfarm. Anledningen till varför han startade företaget Alviksgården i Norrland var 
egentligen ett beslut från fadern. Fadern hade en strategi där varje syskon skulle äga var sin 
gård. ”Vi var fyra syskon och skulle var och en ha en gård så att vi skulle kunna samarbeta 
bättre med varandra och inte bråka hela tiden.” Orsaken till att han blev tilldelad gården i 
Alvik var därför att han var yngst medan den äldste brodern fick hemgården. Fadern hjälpte 
till att finansiera uppbyggandet av grisfarmen som var klar för bruk år 1976. ”Vid starten 
hade vi en liten yta på 50-70 hektar åkermark som vi odlade foder till grisarna på, vilket vi 
har ökat till 250 hektar idag.” Detsamma gäller grisuppfödningen där han startade med ett 
mindre antal och har sedan successivt ökat till dagens volym på 16000 grisar som produceras 
årligen. Hugosons idé var att grisarna skulle få leva med sina syskon under hela sin livstid. 
Detta leder till att grisarna mår bättre, risken för sjukdomar minskar och resultatet av allt detta 
blir att grisköttets kvalité blir bättre. 
________________ 
 

1: Vid analysen kommer vi att använda samma namn när vi beskriver företaget Hugosons Chark nämligen Gomans Chark för att underlätta för läsaren. 
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Under de första åren såldes grisarna till olika slakterier, men 1985 tyckte Hugoson att allt 
fungerade bra på gården så han bestämde sig för att bygga en ”köttbod” där han styckade en 
del utav köttet själv. Redan vid det här tidiga stadiet märkte man att Mikael Hugoson hade ett 
entreprenörsliknande tankesätt.  ”Man bygger upp gården och sedan när allt är på plats och 
allt fungerar bra då tänker man att nu måste man hitta på något annat, det var egentligen 
anledningen till att jag byggde köttboden”, säger Hugoson. Senare när han fick idén att bygga 
ett eget slakteri, som skulle minska grisarnas lidande genom att slippa transportsträckorna 
men också värna om miljö, lade han grunden för sitt mest framgångsrika varumärke, 
Alviksgrisen. Genom att han slaktade grisarna själv upptäckte han att kvalitén blev mycket 
bättre på grisköttet, och det blev även mycket populärt bland konsumenterna. Dessa motiv 
samt motivet att han ville förädla grisen mer gjorde att han 1992 byggde ett slakteri på gården. 
”Vid tidpunkten när vi byggde slakteriet, hade jag inga som helst planer på att vidareförädla 
ännu mer, det vill säga ta över charkanläggningen.”  
 
Detta ledde till att man samma år bjöd in Konsum Norrbotten till Alviksgården för att 
diskutera ett eventuellt samarbete. Konsum Norrbotten nappade på Hugosons idé, att sätta 
miljön och grisarnas hälsa i centrum genom att producera och slakta grisarna på samma 
ställe. Senare under 1992 kom man överens om ett trepartsavtal mellan Alviksgården, 
Gomans chark och Konsum Norrbotten om att få ensamrätten att sälja Alviksgrisen till alla 
konsum ägda butiker i Norrbotten. Efter något år hade varumärket blivit så stort att efterfrågan 
från konsumenterna inte kunde uppfyllas. Detta gjorde att Konsum Norrbotten kom med en 
förfrågan om Hugoson kunde tänka sig att bygga ut grisanläggningen.” ”Då bestämde jag mig 
direkt för att bygga ut”, säger han. Den nya anläggningen stod klar 1994. 
 
Det var när Hugoson började fundera på hur han skulle hantera slaktavfallet som han byggde 
biogasanläggningen På grund av att produktionsökningen av grisarna hade ökat gjorde det att 
slaktavfallet ökade betydligt. För att kunna hantera de stora mängderna av slaktavfall blev 
Hugoson tvungen att betala en stor summa pengar för att kunna bli av med det. Avfallet 
transporterades sedan till Skåne där man bearbetade ner det till gödsel.  
Alla dessa kostnader och onödiga transportsträckor ledde till att entreprenören Hugoson kom 
på idén, 1998, att bygga en biogasanläggning, men på grund av vissa komplikationer har 
anläggningen inte kunnat användas på ett tillfredsställande sätt förens 2002.  
 
Utgångspunkten med biogasanläggningen var egentligen bra, där man kunde utnyttja gris och 
slaktavfallet för att generera el, varmvatten och naturligtgödsel. ”Fördelen med att ha en 
biogasanläggning är att jag blir av med slakt och grisavfallet samt att biogasanläggningen 
producerar den mängd ström och varmvatten som gården behöver”, säger Hugoson. Det som 
var mindre lyckat med biogasanläggningen var att det tog för lång tid att genomföra och att 
det kostade alldeles för mycket pengar, enligt Hugoson. I dagsläge har expansionen kostat 
Hugoson 20 miljoner kronor för att få en väl fungerande biogasanläggning. Utav dessa 20 
miljoner har han fått ett statligt bidrag på tre miljoner för att fullfölja bygget. Hugoson säger 
vidare att om han fick göra om projektet så skulle han ha väntat några år innan han satt igång 
byggandet med biogasanläggningen därför att tekniken är bättre idag och det skulle leda till 
att kostnaden kunde sänkas. 
 
Nästa steg i Hugosons företagsbygge var att förvärva sin kund Goman Chark. 
Företagsförvärvet kom genom en tillfällighet då Swedish Meat ville sälja en av sina två 
förädlingsanläggningar här i Luleå. ”1999 var det en högt uppsatt ledamot från Swedish 
Meat, som sa att de hade två förädlingsanläggningar här uppe i Luleå och vi behöver bara 
en, Goman och Scan anläggningen. Då ställde han en fråga till mig: ”Vilken vill du ha?”  
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Hugoson valde år 2000 att går in som minoritetsägare i Goman Chark med option att köpa 
upp företaget inom fyra år för ett förutbestämt pris. Priset var uträknat genom 
avkastningsmetoden där den dåvarande VD: n var en nyckelperson vid prissättningen. 
Motiven till att han valde att bli delägare i Alviks Chark var att han redan då hade en bra 
förbindelse med företaget, men också att slippa bryta det trepartsavtal som Alviksgården, 
Alviks Chark och Konsum Norrbotten skrev under 1994. 
 
Att förvärva en charkanläggning och ha kontroll över hela värdekedjan, från gris till färdig 
produkt var ett långsiktigt mål som Mikael Hugoson hade. År 2002 fick Hugoson förfrågan 
om han ville använda optionen för att köpa hela företaget, priset hade dock förändrats sedan 
han blev minoritetsägare. Hugoson säger att ”Priset på företaget var inte vad det var från 
början. Det var en något lägre prislapp på företaget när de ställde frågan om jag ville bli 
minoritetsägare med option att köpa företaget senare”. Det gjorde att Hugoson funderade 
länge och diskuterade mycket med familjen, sin advokat och Rune Routovaara om det 
verkligen var en bra idé att förvärva företaget. På ena sidan tyckte han att priset på 70 
miljoner var orimligt och företaget inte gick som förväntat, var nästan på gränsen till 
likvidation. Dessutom fanns det många problem som behövdes rättas till. Dock visste 
Hugoson om att han kunde förlora det guldkantade avtalet med Konsum Norrbotten om han 
inte förvärvat företaget. Sen vill han inte förlora sitt goda anseende som han hade byggt upp, 
men också att värna om de anställda. ”Jag hade faktiskt planer, tillsammans med Konsum 
Norrbotten, på att bygga en charkanläggning på gården. Men jag beslutade mig ändå för att 
köpa fabriken, dels för att anläggningen, kunderna och personalen redan fanns. Dock hade 
jag ekonomiskt sett vunnit på att inte köpa anläggningen”, säger Hugoson. 
 
När det gäller frågan om framtida expansion och förvärv är Hugoson lite skeptisk i nuläget. 
”Nu är jag så mätt på det så jag vill vänta lite och försöka rätta till det sista förvärvet”, säger 
han. I framtiden när han har rätta till alla problem, som finns i nuläget, kan han tänka sig att 
förvärva andra grisfarmar runt Norr- och Västerbotten.  
 
För att kunna genomföra de förändringar som behövdes i företaget visste Hugoson att det 
måste ske en omorganisation i företagets ledning, förändringen blev då att han tillsatte Rune 
Routuvaara till ny VD. Förändring av VD:n var även en av anledningarna till att han 
förvärvade företaget. ”Jag sa till Rune att om jag köper hela företaget vill jag att du skall 
vara VD. Hade han sagt nej är det inte säkert att jag hade köpt företaget”, säger Hugoson. 
 
Innan Rune blev VD för Alvik Chark var han VD för ett annat företag och för att ta den nya 
VD posten gick han in som delägare i Alviks Chark. Han visste att företaget hade problem 
som behövde rättas till och säger ”eftersom jag gick in som delägare ville jag vara med och 
påverka företaget” samt att ”jag kände inte den före VD: n speciellt bra, men efter att ha 
varit här ett tag kunde jag se att med den förra ledningen skulle inte företaget ha överlevt.” 
Vid frågan om vilka motiv som Hugoson hade när han förvärvade Alviks Chark säger Rune, 
”Han hade en idé om att ha kontrollen från början till färdigt produkt”. Andra motiv var att 
det fanns mer eller mindre en risk att charken skulle läggas ner, och detta skulle göra att han 
kanske inte skulle få avsättning för sina grisar, vilket kunde leda till att han förlorade avtalet 
med Konsum Norrbotten. På grund av dessa motiv tycker Rune ”att det var rent strategiskt ett 
rätt beslut”. 
 
När Rune tillträde posten som VD visste han att det fanns mycket att göra för att få företaget 
lönsamt igen. ”Att köpa ett företag som detta är som att köpa grisen i säcken, man får både de 
bra och dåliga sakerna med sig.” Enligt Rune är livsmedelbranschen en hård marknad men 
att företaget kan få en vinstmarginal på mellan 2,5 % till 5 % tycker han är ett rimligt krav.  
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Det första som Rune fokuserade sig på var lönsamheten. Han visste att om företaget inte fick 
ordning på lönsamheten fanns det risk att man måste lägga ner företaget. I Runes ögon var det 
inget fel på fabriken eller maskinerna utan enligt hans mening fokuserade man på fel 
områden. Med det menar Rune att de måste fokusera mer med sina egna varumärken. 
”Varumärket är det viktigaste som finns för ett företag”, påpekar Rune. Det är anledningen 
till att de just nu håller på att byta varumärke, till varumärket Hugosons. ”Vi vill skapa ett 
värde i varumärket Hugosons och det är ett långsiktigt jobb som kommer att ta mer än två 
år”, säger Rune. Tidigare arbetade företaget med varumärket Norrbottengården (NG) som de 
inte ägde, men detta varumärke kommer de att medvetet tona ner ”eftersom min filosofi inte 
är att jobba med ett varumärke som vi inte äger själva och det inte skapar något mervärde för 
företaget”, kommenterar Rune. 
 
Ett annat problem som Rune såg var (personalen) som inte riktig visste hur de skulle arbeta. 
Detta ledde till att man många gånger producerade för många artiklar eller levererade fel 
produkter till kunderna som kostade företaget mycket pengar att reparera. Ett annat exempel 
som Rune tog upp var hur de utnyttjande köttet vid framställning av lövbiff. ”Tidigare var 
utbytet 60 % vid framställningen av lövbiffen medan nu idag är vi uppe på 90 % av utbytet.”  
Under Runes ledning har man även installerat ett nytt kontrollsystem, som är till för att 
motverka svindel och få en högre leveranssäkerhet gentemot kunderna. Tidigare fanns det 
inget kontrollsystem, som kontrollerade produktionen och detta ledde till att företaget blev 
ineffektiv och inte fullt ut kunde utnyttja maskinernas och personalens fulla kapacitet. Efter 
hårt arbete och stora personalnedskärningar börjar Rune nu se en framtid för företaget. Han 
tror till och med att årets resultat blir minst lika bra som det budgeterade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 20

5 Analys och slutsatser 
I detta avslutande kapitel kommer vi att analysera det insamlade materialet med hjälp av 
teorin samt dra egna slutsatser utifrån det sammanlagda intrycket. Kapitlet avslutas med en 
diskussion kring förvärv, där vi kommer att ge förslag till vidare undersökningar inom 
området. 

5.1 Analys av Hugosons expansioner 
Mikael Hugoson startade upp sitt företag från grunden med hjälp av sin far i Alvik 1976. 
Redan då kunde man se att han hade ett sinne för affärer och gillade att ta utmaningar, han var 
den första som byggde upp en kommersiellt gångbar grisfarm i Norrbotten. Efter att grunden 
var lagd vågade Hugoson testa på nya idéer som senare ledde till stora framgångar. En av hans 
största framgångsfaktor är att han hade en filosofi om hur man ska ta hand om grisarna. Hans 
affärsidé är att sätta grisarnas hälsa och miljön i centrum.  
 
När Hugoson byggde ett eget slakteri fanns det olika motiv till att han valde att genomföra 
denna expansion. Om vi utgår ifrån de tre olika rationaliteterna i teorin, kan vi se att hans 
motiv kan omfatta alla dessa. De personliga motiven med slakteriet kan vi utläsa ifrån 
Hugosons miljömedvetenhet och att han vill värna om grisarnas välmående. Om vi utgår ifrån 
vad Hugoson säger, leder ett eget slakteri till mindre transporter vilket påverkar mindre på 
miljön och medför att grisarna slipper långa och plågsamma transportsträckor. De 
organisatoriska motiven var att han fick ökad kontroll inom den egna produktlinjen. Genom 
att han genomförde detta minskade han sitt beroende av ett annat företag. Enligt Haunschild 
(1993) kan beroendet av andra företagsresurser förklara till varför detta sker. Ett annat 
organisatoriskt motiv kan i vår mening vara att Hugoson ser att en utbyggnad av slakteriet är 
ett sätt för att kunna konkurrera i framtiden med tanke på den hårda konkurrensen som finns i 
södra Sverige och i Danmark. Att integrera framåt i värdekedjan tror vi är ett sätt att överleva 
i framtiden. Det ekonomiska motivet är att expansion kan öka företagets värde. Utifrån teorin 
kan vi utläsa att Hugoson har gjort en vertikal expansion framåt där man kan säga att han 
byggt upp sin egen kund. Genom att expandera organiskt kan det ta längre tid att se resultat, 
men det leder också till mindre problem, risken kan minimeras och framtidschanserna 
maximeras, enligt Berggren (2003).  
 
Hela konceptet från grisuppfödningen till att slakta grisen själv ledde senare till att han fick ett 
guldkantat trepartsavtal med Konsum Norrbotten. Anledningen till att de skrev ett avtal med 
Hugoson var i grunden därför att de tyckte att hans affärsidé med miljömedvetenhet och att 
han värnade om grisarnas hälsa passade väldigt bra in i Konsum Norrbottens syn på hur djur 
bör hanteras. Efterfrågan blev sedan så pass stor att Konsum Norrbotten kom med en 
förfrågan om Hugoson kunde tänka sig att bygga ut grisanläggningen, vilket var 
huvudmotivet till att han beslutade att bygga ut. Av detta kan vi utläsa att det var ekonomiska 
motiv till att han expanderade. Ekonomiska motiv därför att han såg en möjlighet att öka 
företagets värde, genom att Konsum Norrbotten garanterar att ta emot all grisproduktion från 
Alviksgården. Sedan kunde det ha funnits en risk att Konsum Norrbotten bytte leverantör om 
Hugoson inte kunde tillgodose den mängd som de efterfrågade. 
 
Nästa del i Hugosons företagsbygge var att bygga en biogasanläggning. De motiv han sa att 
han hade var att slippa onödiga transportsträckor för att bli av med slaktavfallet men också att 
värna om miljön och slippa betala för att bli av med avfallet. I gengäld skulle 
biogasanläggningen förse gården med varmvatten, el och restprodukten från 
biogasanläggningen som man sedan kan sälja som naturgödsel. Analyserar vi vad Hugosons 
har gjort kan man notera att han har gjort en vertikal sidoförflyttning bakåt i värdekedjan 
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(Figur 4). Vad vi menar med det är att biogasanläggningen producerar el, varmvatten och 
gödsel. Detta måste annars köpas in för att bedriva verksamheten. Genom att själv producera 
dessa anser vi att han har gjort en sidoförflyttelse bakåt i värdekedja.  
 
De rationaliteterna som Hugoson hade vid byggnaden av biogasanläggning har inslag av 
personliga, organisatoriska och ekonomiska rationaliteter. Det personliga motivet är att han 
värnar om miljön, de organisatoriska motiven kan vara att han inte vill vara beroende av att bli 
av med slaktavfallet och istället kunna utnyttja avfallet själv. De ekonomiska motiven är att 
han slipper betala för el, varmvatten och gödsel samt för att bli av med avfallet. Ett annat 
ekonomiskt motiv var att han fick ett bidrag för att bygga anläggningen. Enligt Hugosons 
mening har projekten med biogasanläggningen varit mindre lyckat, han nämnde problem som 
att tekniken inte var hundra procentigt gångbar när han startade bygget med bioanläggningen. 
Ett annat problem som han såg var att det kostade alldeles för mycket pengar. En fördel, som 
inte Hugoson har nämnt men som vi anser kan vara värt att nämna är att biogasanläggningen 
ger en positiv image till både företaget och varumärken Alviksgrisen. Vi har märkt att i 
Konsum Norrbottens broschyrer nämner man mycket om biogasanläggningen och hur 
miljövänligt Alviksgården är. Detta tycker vi är positivt i den bemärkelsen att Konsum 
Norrbotten på detta sätt ger extra publicitet till Alviksgården.  
 
Utifrån förädlingskedjan kan vi se att Hugosons expansion och förvärv både har gått framåt 
och bakåt (Figur 4). Vad vi kan utläsa av figuren är att han har kontroll av allt förutom 
slutförsäljningen till konsumenter.   

                     
     
B = Biogasanläggning 
A = Alviksgården 
S = Slakteri 
C = Gomans Chark                                                                
                                     Figur 4. Illustration av förädlingskedjan. 
 

5.2 Analys av Hugosons förvärv 
Det nyaste företagsförvärv som Hugoson har gjort är Gomans Chark i Luleå 2002. I empirin 
nämnde Hugoson att han tycker att priset som han betalade var alldeles för högt. För att se om 
detta stämde gjorde vi en egen avkastningsvärdering. Den avkastningsvärderingsmetod vi 
använde oss av utgick från teorin (Figur 3). Det som bör observeras är att i den modell vi 
använder oss av, utgår vi ifrån att Goman chark gör en årlig vinst på 3,5 % och att 
omsättningen är konstant i evig tid. 

A S C  

B 

Konsum 
Norrbotten 
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Utifrån företagsfakta (se bilaga 5) fick vi reda på att företaget omsatte cirka 191 miljoner år 
2000/2001, för att beräkningen skulle gå lättare avrundade vi omsättningen till 200 miljoner. 
Vid beräkningen av det framtida uthålliga resultatet utgick vi ifrån att företaget årligen kan få 
en vinstmarginal på 3,5 %. Enligt Rune så är vinstmarginalen i branschen mellan 2,5 % till 5 
% och vi valde 3,5 % eftersom procenten ligger ungefär i mitten. Sedan valde vi tre olika 
nivåer av kalkylränta för att det ska avspegla olika risknivåer. Vid användning av kalkylräntan 
10 % är företagsrisken minimal, det vill säga att investeringen i företaget är väldigt säkert. 
Medan ju högre kalkylräntan blir desto osäkrare blir investeringen och därför blir 
företagspriset lägre. 
 
I empiri berättade Hugoson att han betalade 70 miljoner för Goman Chark och om vi utgår 
från modellen så bör investeringen vara relativ säkert och kan årligen generera en vinst på sju 
miljoner, men Hugoson berätta vidare att Gomans Chark har lönsamhetsproblem och var på 
gränsen till likvidation. Frågan som man kan ställa är varför Hugoson betala så mycket pengar 
för ett företag med så stora problem. Såg Hugoson andra motiv och fördelar än ekonomiska 
som kan påverka hans värdering av Gomans Chark, som gjorde att han i slutändan förvärvade 
företaget.  
 
När vi sedan försöker förknippa teorin med empirin och se vilka motiv han hade för att 
förvärva företaget, kan vi se att motiven kan avspeglas i alla de tre rationaliteterna. Om vi 
undersöker vilka personliga motiv han hade ser vi att han inte ville förlora sitt goda anseende 
han byggt upp under alla dessa år. Det kan återspeglas i teorin, som säger att förvärv 
genomförs för att få status. Ett annat motiv enligt Hugoson är att värna om de anställdas jobb 
och deras familj. Om företaget hade lagts ner skulle det leda till att många skulle ha blivit 
arbetslösa som kanske förlorat den bild de hade om honom. De organisatoriska motiven var 
därför att han hade en långsiktig plan på att ha kontroll över hela värdekedjan. Genom att 
förvärva charken gav detta honom möjligheten att kontrollera allting, från gris till färdig 
produkt. Förvärvet gör att Hugoson inte är beroende av någon för att kunna bli av med sina 
grisar och han vet exakt hur mycket som kommer in till fabriken vilket gör att han inte 
behöver ha någon inköpsavdelning. Ett annat organisatoriskt motiv var att Hugoson ville 
genomföra en drastisk omorganisation i företaget, eftersom han visste att det gick dåligt, och 
tillsätta Rune till ny VD. Allt detta för att kunna vända på den negativa trenden. Det 
ekonomiska motivet var att han riskerade att förlora avtalet han hade med Konsum 
Norrbotten, om han inte hade genomfört förvärvet. Om detta hade hänt hade det blivit ett stort 
bakslag för honom. Ett annat ekonomiskt motiv är att han i ett längre perspektiv tror att det 
finns en ekonomisk vinning med förvärvet. 
 
 
 

      Avkastningsvärdering med evig tid 

      Omsättning ca 200 miljoner kr       2000/2001 
Vinstmarginal (netto) 3,5% = årligt vinst på 7 miljoner 
 
      Avkastningskrav                 Avkastningsvärde  
          (Kalkylränta)                              (Mkr) 
                10 %               7/0,10             70 
                15 %               7/0,15             46,5 
                20 %               7/0,20             35 
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Om vi sedan tar en titt på hur förvärvsprocessen gick till vid detta förvärv kan vi se att 
Hugoson blev erbjuden att köpa företaget, dock sa han att han hade haft vissa planer på att ta 
detta steg antingen genom organisk tillväxt eller genom ett förvärv. Detta gör att han inte 
riktigt följde vad teorin säger om hur förvärvsprocessen bör se ut, mest på grund av att det inte 
var han som tog initiativet till affären. Han påpekade för oss att han hade ett långsiktigt mål 
att ha kontroll över hela värdekedjan, vilket gör att han till en viss del måste ha haft en plan 
angående detta. Sedan vet vi om att Hugoson hade gått in som minoritetsägare med option att 
köpa företaget några år före vilket gör att vi tycker att detta stärker vårat påstående att han 
måste ha haft en någorlunda plan på hur han skulle gå tillväga om och när han planerade att 
förvärva företaget. Om vi tittar på teorin säger Sherman (1998) att det är viktigt att företaget 
utvecklar en plan för att identifiera huvudmålen man har med förvärvet. Vi tycker att Hugoson 
har gjort detta redan långt innan med tanke på att han haft en långsiktig plan att ha kontroll 
över hela värdekedjan. Man kan dock diskutera om Hugoson kan ha varit tvungen att göra 
förvärvet, eftersom det fanns en risk att han kunde förlora avtalet med Konsum Norrbotten. 
Vilket i sådana fall skulle göra att han blev tvingad att påskynda processen, han säger själv att 
det kom lite för tidigt. 
 
Om vi fortsätter till nästa fas, implementering, är denna lite undanskymd i detta fall. Hugoson 
kunde inte påverka priset eftersom säljaren inte hade några planer att sänka priset. De hade 
hellre försatt företaget i konkurs än att sälja det till ett billigare pris. Vi kan dock utläsa att 
Hugoson hade en plan hur han skulle finansiera köpet, dock hade han inte gjort någon särskild 
undersökning av företaget utan han litade på vad den dåvarande vd:n sa om företaget. Vilket 
kan ha varit ett misstag, eftersom vd:n hade en för positiv syn på företagets framtida 
utveckling. Sammanfattningsvis tycker vi att Hugoson inte ägnade tillräckligt med tid med 
implementeringen, men som vi har påpekat fanns det kanske inte tid att göra det. 
 
Hugoson visste om att det fanns problem med företaget när han förvärvade det och därför är 
det viktigt att han genomför integrationen på ett bra sätt. Vi kan redan nu se att förändringar 
håller på att ske inom företaget efter att ha pratat med den nya vd:n, Rune Routuvaara. 
Bumstead (1998) nämner administration, personal, finans, marknadsföring och produktion 
som viktiga delar av integrationsfasen. Vad vi har kunnat utläsa, av empirin, är att Hugoson 
verkar satsa på integrationsfasen. Han hade redan funderat på att byta ut den dåvarande 
ledningen, vilket var en sak han ville göra om han skulle förvärva företaget. Förändringen av 
ledningen medförde att integrationen började på allvar, anser vi. Den nya vd:n Rune började 
direkt att undersöka företagets finansiella sida och försöka att få bukt med lönsamheten. 
Företaget har även börjat satsa hårt på deras varumärken, vilket kan kopplas till teorin att man 
bör försöka samordna företagens marknadsföring och på detta sätt uppnå en marknadssynergi. 
Vi har även kunnat märka att förändringar har börjat göras av företagets administrativa 
system. Rune påpekar att de håller på att införa ett kontrollsystem för att kunna hantera vissa 
saker i företaget på ett bättre sätt. Om man skall göra en analys om hur Hugoson har 
genomfört integrationsfasen anser vi att han har satsat hårt på detta på grund av alla 
förändringar som har hänt. När han förvärvade företaget gick företaget inte särskilt bra 
ekonomiskt, men redan nu tycker vi att det har börjat vända åt rätt riktning. Rune har 
förutspått att företaget skall gå med några miljoner i vinst detta år, vilket kan sägas var ett 
mycket bra resultat med tanke på att företaget var nästan likvidationsmässigt när Hugoson 
förvärvade företaget.  
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5.3 Slutsats 
I våran uppsats studerade vi hur ett småföretags expansion från uppstart och framåt kan se ut 
samt att identifiera motiv och problem som kan uppstå vid förvärv. Vi upptäckte att det fanns 
fler rationaliteter än de ekonomiska vid ett förvärv som man måste ta hänsyn till. Dessa är 
exempelvis personliga motiv, organisatoriska motiv och ekonomiska motiv. 
 
Den slutsats som vi kommit fram till är att de ekonomiska motiven har stor betydelse för 
småföretags expansion vid starten. Genom att säkra företagets ekonomi ger den också en 
trygghet för ägaren och dess innovationskraft att kunna utvecklas vidare. När de ekonomiska 
faktorerna är intakta har vi märkt att de personliga och organisatoriska motiven får en större 
betydelse för hur och när en vidare expansion sker. 
 
Vi har även märkt att om ägaren har en långsiktig vision redan från starten kan det ha stor 
betydelse för hur han kommer att agera vid expansions- och förvärvstillfällena. Detta kan leda 
till att småföretagen kan växa utan att de behöver stöta på några svåröverkomliga problem 
som kan uppstå om de har endast en kortsiktig vision. Vi kan också dra slutsatsen att växa 
organiskt tar längre tid att genomföra men ger i sin tur lägre risk medan ett företagsförvärv går 
snabbare att genomföra men är mer komplext och kan medföra problem som kan ta tid och 
vara svåra att hantera.  

5.4 Avslutande diskussion 
Efter att ha studerat teorin om de tre rationaliteterna, förvärvsprocessen och 
företagsvärderingen har vi märkt att det finns likheter mellan teori och hur det fungerar i 
verkligheten. Vi har insett att många av dessa faser kommer ett expanderande eller 
förvärvande företag att gå igenom, möjligtvis kan det vara olika beroende om man förvärvar 
eller expandera. Vid ett förvärv går man igenom alla faser medan vid en expansion berör man 
bara vissa delar. Det som vi tycker är anmärkningsvärt är att forskning kring dessa områden 
handlar oftast om stora till multinationella företag och hur de går tillväga vid företagsförvärv 
medan det skrivs väldigt lite om småföretag och hur de beter sig. Därför tycker vi att det 
skulle vara intressant om det i framtiden tillkommer mer forskning inom detta område.  
  
En annan intressant aspekt med Hugosons expansion/förvärv är att man kan se en röd tråd 
genom hela värdekedjan (figur 2). Nämligen att han utgår ifrån det han kan bäst det vill säga 
grisar. Att han sätter grisen i centrum och utifrån det bygger upp sitt företag. I teori kan man 
läsa att chansen att lyckas är betydligt större om man expandera istället för att förvärva. Och 
det tycker vi stämmer bra överens med det som Hugoson har gjort. Det egentliga problem som 
Hugoson har stött på är förvärvet medan expansionen har varit framgångsrik.  
 
Av teorin som vi har läst om förvärvsprocessen och hur viktig integrationen av förvärv är, 
tycker vi att detta stämmer bra överens med hur det var för Hugoson. Företaget han 
förvärvade gick inte så bra, men efter alla förändringar som har skett efter det att han tog över 
företaget, verkar det som om han har lyckats vända på den negativa trenden. Det gör att vi 
anser att om företag som planerar att genomföra ett förvärv lägger ned tid på integreringsfasen 
finns det en bra chans att man kommer att lyckas med det. Sen anser vi att genomförandet av 
ett förvärv inte enbart handlar om ekonomiska intressen. I analysen nämnde vi personliga och 
organisatoriska motiv till förvärv som kan vara viktiga vid helhets bedömningen av ett 
förvärvsobjekt. Utifrån detta tycker vi att man kan forska djupare inom rationaliteterna för 
småföretag. Vi anser att dagens teorier inte omfattar dessa företag utan är framställda till 
större företag. 
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      Bilaga 1 
Intervjuguide med Mikael Hugoson del 1 
 
1. När grundades företaget? 
 
2. Varför just Norrland och inte Skåne? 
 
3. Vad har ni för bakgrund, utbildning och erfarenhet innan du startade företag 
 
4. Vilka uppgifter har ni inom företaget? 
 
5. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för er? 
 
6. Hur många anställda har ni?  
 
7. Hur mycket omsätter företaget? 
 
8. Är lönsamheten god i företaget? 
 
9. Hur många grisar har ni sammanlagt på Alviksgården? 
 
10. Hur många slaktar ni per vecka ungefär? 
 
11. Vid vilken ålder slaktar ni grisarna? Hur mycket väger grisarna vid slakten ungefär? 
 
12. Priset som ni får ut per kg är det mer/mindre än genomsnittspriset med tanke på att          
Alviksgrisen är ett så etablerat varumärke? 
 
13. Är Hugosons Chark eran enda kund?  
 
14. Hur stor marknadsandel har ni i Norrland? 
 
15. Vi har fått reda på att Alviksgrisen endast säljs genom Konsum-Norrland, har ni några 
planer på att Alviksgrisen ska bli rikstäckande?  
 
16. Vilka fördelar har man utav att ha en gemensam grisfarm och slakteri gentemot bara 
Grisfarm? 
 
17. Vilka framtidsplaner har ni för företaget? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    Bilaga 2 
Intervjuguide till Rune Routuvaara 
 
1. Kan ni berätta lite om företaget Hugosons, vad ni sysslar med och hur mycket ni omsätter? 
 
2. Vem är det som äger Hugosons? 
 
3. Varför bytte ni VD på företaget när Hugoson köpte det? 
 
4. Visste Hugoson om att företaget gick med förlust när han köpte det? 
 
5. Om vi utgår ifrån att Hugoson visste om detta när han ville förvärva företaget. Tycker du att 
priset som han betalade för företaget var rimligt? 
 
6. Ditt jobb är alltså att vända den negativa trenden som funnits i företaget tidigare? 
 
7. Och du tror att det finns möjligheter att genomföra detta? 
 
8. När Hugoson köpte företaget gjorde han en avkastningsvärdering av företaget utifrån vad 
den före vd:n trodde att företaget skulle gå med vinst med. 
 
9. Visste Mikael Hugoson om detta? 
 
10. Varför köpte Hugoson företaget då? 
 
11. Det var alltså ett långsiktigt mål som han hade att ha kontroll över hela produkten från 
början till slut? 
 
12. Kan en anledning till att han köpte företaget vara att det fanns en risk att charken skulle 
läggas ner om han inte köpte det? 
 
13. Kan en av anledningarna till att han köpte fabriken vara relationen han har med Konsum 
Norrbotten? 
 
14. Fanns det några andra alternativ till att köpa den här fabriken? 
 
15. Vad är viktigast för företaget? Är det lönsamheten som är viktigast?  
 
16. Vem är det som äger de varumärken som ni tillverkar? 
 
17. Hur viktigt är varumärket? 
 
 
 
 
 
 
 
 
     



        Bilaga 3 
Intervju med Mikael Hugoson del 2  
 
1. Kan ni kortfattat berätta om historiken om företaget? Speciellt vilka förvärv/expansioner 
som skett under denna tid. 
 
2. Vilka motiv hade ni när ni genomförde förvärvet/expansioner? 
 

- Varför var dessa motiv viktiga? 
- Fanns det andra alternativ/förvärvsobjekt som var av intresse under perioden? 
- Varför faller dom bort? 

 
3. Vilka personer har du haft hjälp av vid de olika förvärven?                               
   - Speciellt vilka personer som har varit viktiga för dig? 
 
4.  Kan ni spontant berätta hur ni gick till väga för att fastställa eran förvärvsobjekt? 
 
5. Har du genomfört några större förändringar inom företagen som du  
   Köpt, för att öka lönsamheten på dem? (syfte är att se om han har försökt integrerat 
förvärvsobjekten med sitt företag.) 
 
6. Hur nöjda är ni av de olika förvärv/ expansionerna som ni har gjort? 
 

- Kan ni berätta vad som gjorde att förvärvet har varit lyckat? 
- Har förvärven medfört några positiva fördelar för företaget i helhet?  
- Finns det något som ni är missnöjd med av förvärvet? 
- Gick problemet att övervinna? 

 
7. Har du några planer på att genomföra några ytterliggare förvärv i  
   framtiden? 

- Om ja! varför har du planerat att göra det? 
- Om nej! Varför planerar ni att inte göra det? 

 
8. Hur har du värderat de företag du har planerat att förvärva?  
 
9. Har du planerat att göra några förvärv tidigare, men utav olika omständigheter inte kunde 
genomföra förvärvet? 
 
10. Gjorde ni någon företagsbesiktning när ni köpte företaget? 
 
11. Gav Spira (eller Konsum Norrbotten) några garantier i syfte att sockra budet? 
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1) Anläggningen byggdes upp 1976. Här ingår en foderbyggnad och grisstall. 
2) Slakteriet (1992) 
3) Nya grisstallen (1994) 
4) Biogasanläggningen (1998), färdigt för bruk 2002. 

Den åkermark som finns runt gården ägs utav Hugoson och används till att framställa foder 
till grisar
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RESULTATRÄKNING    

 
200101-
200112 

200001-
200012 

199901-
199912 

Bokslutsperiod:    
Omsättning (tkr) 32223 191733 3937 
Löner & ersättningar: 5565  0 
Res. f. avskrivningar: 2607 7752 2424 
Avskrivningar: 2958 2045 0 
Res. E. avskrivningar: 214 5707 2424 
Finansiella intäkter: 2567 182 0 
Finansiella kostnader: 606 2459 2424 
Res. e. finansnetto: 0 3429 0 
Extraordinära intäkter: 0 0 0 
Extraordinära kostnader: 606 0 0 
Res. f. disp: 645 3429 0 
Boksluts. disp.: 0 1914 0 
Skatter: 0 426 0 
ÅRETS RESULTAT: -39 1089 0 


