


Hammarviken Företagsutveckling är ett Göteborgsbaserat investmentbolag. Vi har lång erfarenhet 
av att investera i mindre och medelstora bolag som har ambitionen att växa. Vårt entreprenörskap i 

form av engagemang och kompetens är det som får oss att växa tillsammans med våra bolag.

Hammarviken Företagsutveckling grundades i början av 2000-talet av Mona och Mats 
Rydhede. Tanken var att samla ägandet av företag och fastigheter inom en koncern. Med 

tiden har antalet bolagsinnehav vuxit och kompetensen internt har breddats. 



Hammarviken har drivits upp från små verksamheter. Trots engagemang i mycket investerings-
intensiva företag har vi klarat oss från att behöva ta in externt kapital för att hantera expansionen. 
Vi har istället växt med en kontinuerlig lönsamhet och ett starkt kassaflöde. De senaste åren har 
Hammarviken haft en mycket gynnsam utveckling. Detta trots flera konjunkturnedgångar och 
globala finansiella kriser. Sedan år 2007 har såväl omsättning som resultat flerdubblats, dock utan 
att äventyra bolagets stabilitet. Hammarviken har ett stort eget kapital och likviditeten är god.

Hammarvikens utveckling
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Våra ledord är vår värdegrund och vi arbetar utifrån dessa i samtliga affärsrelationer. Dessa 
grundstenar, kombinerat med en bred kompetens inom företagande, är det som ligger till grund för 
våra långsiktiga relationer och framgångsrika affärer. Våra samarbetspartners ska känna sig trygga 
i att Hammarviken alltid har en öppen dialog, ett ärligt samarbete och att vi agerar med respekt. Vi 
tycker om när det är högt i tak och när personer runt oss öppet och ärligt uttrycker sina åsikter, men 

aldrig på bekostnad av respekt för andra människor.

Kompetens



Hammarviken drivs av personer med erfarenhet av företagsledning i såväl mindre som större bolag. 
Vi tror att kombinationen av den erfarne tillsammans med unga och nyfikna personer kan göra 
stora skillnader inom företagen. Vad vi kan tillföra till företag är främst:

Kompetenser

Entreprenörskap LedarskapFinansiering

Juridik Försäljningskraft Marknad & 
kommunikation

Hammarvikens investeringsstrategi är inte branschinriktad. Istället har vi fyra kriterier som vi följer 
för att det ska vara en intressant investering.

Investeringsstrategi

Hammarviken ska ha kunskap inom branschen där bolaget har sin huvudsakliga inriktning.

Bolaget ska ha en färdig produkt/tjänst att sälja.

Det ska finnas en outnyttjad potential i produkten/tjänsten som bolaget säljer.

Det är inget krav, men en stor fördel om bolaget har ett välkänt varumärke.



Vi växer med 
våra bolag

Vi arbetar främst med att hitta de rätta strategiska affärsmodellerna för våra bolag. Det är en 
absolut förutsättning för att få ett företag att växa med lönsamhet och trygghet. Tillsammans 
med engagerade kompanjoner och medarbetare har vi med framgång utvecklat våra bolag. 
Idag är följande företag en del av Hammarviken.

Hammarvikenkoncernen



Stavdal AB är det största privatägda och det tredje största bolaget inom maskinuthyrning 
på den svenska marknaden. I sortimentet finns bland annat liftar, bodar, teleskoptruckar och 
byggmaskiner. Stavdal är en helhetsleverantör som utöver maskinuthyrning erbjuder tjänster 
såsom etablering/montage av ställning, byggström och utbildning till arbetsplatser inom bygg, 
industri och anläggning. 

Vid årsskiftet 2004/2005 förvärvade Hammarviken majoriteten i Stavdal. När möjligheten 
fanns att föra samman flera av de skickligaste personerna inom branschen från Sverige, och 
numera även från Norge, beslutade sig Hammarviken för att investera. Den nästan tiofaldiga 
omsättningsökningen under drygt tio år talar för att vi tänkte rätt.
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SafetyRespect AB säljer och hyr ut fallskydd till bygg- och industrisektorn. Drivkraften är att alla 
ska känna sig trygga på arbetsplatsen och kunna fokusera på uppgiften istället för den egna 
säkerheten. Med mer än 25 års erfarenhet av säkerhetslösningar inom byggindustrin erbjuder 
SafetyRespects lösningar användarvänlighet, flexibilitet och bra logistik för hantering, lyft samt 
förvaring. 

När Hammarviken investerade i SafetyRespect på våren år 2011, hade bolaget ett väl utvecklat 
system inom fallskydd och en mycket kompetent företagsledning. Tillsammans med Hammarviken 
tog man fram en strategiskt bra affärsmodell samt finansieringsplan som passade SafetyRespect. 
Sedan förvärvet är omsättningen mångdubblad i Sverige. 

7 7 7 10
16

20

41

73

86

115

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 P 2017
0

20

40

60

80

100

120

140

M
SE

K

Omsättning i MSEK  



350

500

650

800

900

2013 2014 2015 2016 P 2017
300

400

500

600

700

800

900

1,000

Bo
da

r
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Svenska Bod kom i Hammarvikens ägo under 2013. Bolaget har som huvudverksamhet att hyra ut 
kontors- och omklädningsbodar till byggsektorn. Bodarna tillverkas i Sverige och håller en mycket 
hög klass med lång livslängd.

Efter en kraftig expansion under de senaste åren, är planerna för 2017 att nu bredda verksamheten 
till att också gå utanför byggbranschen. I takt med att behovet ökar inom offentlig miljö, kommer 
Svenska Bod nu också att börja med uthyrning av än mer högklassiga moduler till bl.a. vård, omsorg 
och skola.



Hällingsjö Hus producerar och prefabricerar specialritade hus och tillbyggnader till både 
byggföretag och privatkunder. Hällingsjö Hus hittar lösningar och samarbetar med olika 
arkitekter när kunden inte har egna ritningar. Huvudverksamheten är byggnation av villor, främst 
i Västsverige, men man producerar också tillbyggnader, parhus och flerfamiljshus. På senare år 
har samarbetet med större entreprenörer utvidgats och Hällingsjö Hus jobbar idag med några av 
de största entreprenörerna i Sverige. 

Hammarviken blev delägare i Hällingsjö Hus under hösen 2016. Tillsammans med bolagets mycket 
rutinerade ledning som kompanjoner, drivs nu bolaget i vidare i ett spännande partnerskap. 
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Hammarviken Fastigheter förvärvar, förädlar och förvaltar fastigheter inom Göteborgsregionen. 

Bolaget är inriktat på kommersiella lokaler där såväl fastighetens utvecklingspotential som det 

geografiska läget är viktigt. Från att tidigare ha haft ett större bestånd, är verksamheten för 

tillfället begränsad till ett antal större industri- och kontorsfastigheter. 

För tillfället är det inget uttalat fokus på att köpa fler hus, men bolaget är inte heller avvisande till 

erbjudanden som dyker upp. Bolaget har ett starkt eget kapital och kan genomföra snabba affärer.

Hammarviken Företagsutveckling AB har investerat i dotterbolaget, Hammarviken Fastigheter AB 

sedan slutet på 90-talet. Under åren har Hammarviken Fastigheter köpt och sålt, beroende på 

vilken fas koncernen har befunnit sig i.



Även om Hammarvikens investeringsstrategi inte är branschknuten, har vi ändå valt att investera 

mycket inom den miljö vi känner bäst, bygg- och fastighetsindustrin. Genom vårt nystartade bolag, 

Partnerinvest, öppnar vi upp för en betydligt bredare investeringsvilja. Tillsammans med partners, 

kan vi lättare göra saminvesteringar inom branscher som Hammarviken annars kanske inte skulle 

gå in i. 

Partnerinvest investerar i långsiktiga partnerskap med familjer, entreprenörer, ledning och andra 

finansiella aktörer där vi tillsammans kan arbeta aktivt för värdeskapande. Partnerskapet och den 

speciella situationen står alltid i centrum och Partnerinvest kan därmed investera i såväl minoritet- 

som majoritetspositioner. För oss är varje bolag och situation unik. Partnerinvest drivs från vårt 

kontor i Stockholm, men vi letar självklart efter bolag över hela landet.



Yuncture inkubatorprogram är knutpunkten mellan unga talanger och näringslivet. Tillsammans 
med Hammarvikens expertis utvecklar Yuncture entreprenörernas affärsidéer till hållbara och 
framgångsrika bolag för framtiden. Yuncture är ett helägt dotterbolag till Hammarviken och 
inkubatorprogrammen kommer att äga rum på Hammarvikens huvudkontor i Mölndal.

Tanken på Yuncture började i huvudet hos två medarbetare på Hammarviken. De tyckte att det var 
dags att skapa en tydligare koppling mellan unga startups och Göteborgs näringsliv.

Göteborg är fullt av unga, drivna personer och bolag som har mycket att ge, både i den nationella 
och internationella konkurrensen. Yuncture finns för att samla och bättre ta tillvara på dessa 
talanger. Målet är att vara en naturlig kontakt mellan unga bolag och Göteborgs näringsliv för att 
utveckla det driv och nytänk som finns här.

I Yunctures program får unga entreprenörer med affärsidéer eller nystartade bolag löpande 
rådgivning av en utvald investeringskommitté. Kommittén består av kompetenta personer som 
vet hur man bygger och utvecklar bolag. Inkubatorprogrammet löper över 6 månader och Yuncture 
tar sig an 4–5 bolag åt gången.
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Göteborg
Stockholm



HAMMARVIKEN FÖRETAGSUTVECKLING AB
 Jolengatan 21 A | 431 49 Mölndal

031-89 50 40 | info@hammarviken.com

www.hammarviken.com




